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Phytophåga. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget (kun hos 

Familien Lariidae med en meget kort, snudeagtig 

Forlængelse). Strubepladen tydelig, idet Strube- 

sømmene er adskilte. Overlæben tydelig. Kæbe- 

palperne normale, ikke usædvanlig korte og stive. 

…Følehornene som Regel -11-leddede, ikke knæede, 

mod Spidsen snart slet ikke, snart jævnt fortyk- 

.kede, men kun meget sjældent med tydeligt afsat 

Kølle (f. Eks. hos Slægterne Lamprosoma og Mnio- 

phila), eller med savtakket Inderside (Gruppen 

Clythrini). Pronotums Sidesømme snart tydelige, 

snart forsvundne, Prosternums Sidesømme som 

Regel tydelige. Flyvevingernes 3. og 4. Hovedaare 

(Radius og Media) hver med en tilbageløbende 

Gren, der udadtil er forbunden med Hovedaaren, 

de 2 nævnte Hovedaarer og Grene ikke forbundne 

ved Tværaarer (Flyvevinger af saakaldt Cantha- 

ridetype). Bagkroppen som Regel med 5 Bugled. 

Benene Klamreben; Fødderne som Regel. tilsyne- 

ladende 4-leddede, men i Virkeligheden 5-leddede, 

idet 4. Led er yderst lille og kun fremtræder som 

"en lille Knude ved Grunden af 5;.Led | (Kloleddet), 
Victor Hansen: Bladbiller m. v. 1 
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Phytophåga. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget (kun hos 

"Familien Lariidae med en meget kort, snudeagtig 

Forlængelse). Strubepladen tydelig, idet Strube- 

sømmene er adskilte. Overlæben tydelig. Kæbe- 

palperne normale, ikke usædvanlig korte og stive. 

" Følehornene som Regel 11-leddede, ikke knæede, 
mod Spidsen snart slet ikke, snart jævnt fortyk- 

"kede, men kun meget sjældent med tydeligt afsat 

Kølle (f. Eks. hos Slægterne Lamprosoma og Mnio- 

phila), eller med savtakket Inderside (Gruppen 

Clythrini). Pronotums Sidesømme snart tydelige, 

snart forsvundne, Prosternums Sidesømme som 

Regel tydelige. Flyvevingernes 3. og 4. Hovedaare. 

(Radius og Media) hver med en tilbageløbende 

Gren, der udadtil er forbunden med Hovedaaren, 

de 2 nævnte Hovedaarer og Grene ikke forbundne 

ved Tværaarer (Flyvevinger af saakaldt Cantha- 

ridetype). Bagkroppen som Regel med 5 Bugled. 

Benene Klamreben; Fødderne som Regel tilsyne- 

ladende 4-leddede, men i Virkeligheden 5-leddede, 

idet 4. Led er yderst lille og kun fremtræder som 

en lille Knude ved raden af 5. Led (Kloleddet), 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 1 
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med hvilket det er sammenvokset (cryptopenta- 

mere Fødder) (Fig. 1); 3. Led ofte udvidet og tve- 

lappet, forsynet med et Udsnit, i hvilket Kloleddet 

er indfæstet. Nervesystemet ikke koncentreret (und- 

tagen hos Lariidae). Tarmkanalen med 6 Malpi- 

ghiske Rør; Hannens Testikler med 

rundede, stilkede Follikler og med 

kun eet Par, simple eller delte, Bi- 

kirtler. 

Phytophagerne omfatter 3 Familier, 

Cerambycidae (Træbukke), Chrysomelidae 

(Bladbiller) og Lariidae (Bruchidae, Bønne- 

biller) og hører til den af de to Under- 

Fig. 1. Højre ordener blandt Billerne, der benævnes 
SEn He Polyphaga, og som omfatter langt den 
a. det. rudimen- Største Del af. Billefamilierne: "Indenfor 
tære 4de Led. denne den højeststaaende Underorden 

danner Phytophagerne en velafgrænset, i 

den nyere Systematik almindelig anerkendt Gruppe, der 

særlig udmærker sig ved Føddernes cryptopentamere Byg- 

ning. Denne Bygning har Phytophagerne tilfælles med 

Rhyncophorerne (Snudebiller m. v.). Derimod forekommer 

cryptopentamere Fødder udenfor disse to Grupper kun 

meget sjældent (som Eksempel kan især nævnes Familien 

Phalacridae og den til Familien Erotylidae hørende Under- 

familie Erotylinae). Der er da ogsaa Enighed om, at Phyto- 

phagerne og Rhyncophorerne staar hinanden meget nær, . 

og den til Phytophagerne hørende Familie Lariidae (Bru- 

chidae, Bønnebiller) betragtes i Reglen — saaledes ogsaa 

af Ganglbauer") — som et Led, der gennem den til Rhynco- 

phorerneé hørende, kortsnudede Familie Anthribidae (sær- 

lig Underfamilien Urodontinae?)) fører over til Rhynco- 

1) Kolbe anser derimod Lariidae for et Overgangsled mellem Ceram- - 

bycidae (Træbukke) og Chrysomelidae (Bladbiller). 

?y Ikke repræsenteret i Danmark. 
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phorerne. I denne Retning tyder Lariidernes koncentrerede 

Nervesystem og begyndende Snudedannelse. 

Phytophagerne og Rhyncophorerne kan adskilles paa 

følgende Maade: 

Strubepladen tydelig, begrænset af 2 Strube- 
sømme. Overlæben tydelig, Kæbepalperne 
normale (Fig. 2). Hovedet (undtagen hos La- 
riidae) ikke snudeformet forlænget. Nerve- 
systemet (undtagen hos Lariidae) ikke kon- 
centreret. Følehornene ikke knæede. Phytophåga. 

Fig. 2. Hoved af Chrysomela varians. 
a. Overlæbe, b. Mundskjold, c. Kæbepalpe. 

Strubepladen forsvunden, idet de 2 Strube- 
sømme er smeltede sammen til en enkelt, 
undertiden forsvindende Midtsøm. Overlæben 
usynlig og Kæbepalperne korte og stive (und- 
tagen hos Anthribidae og Nemomychidae). 
Hovedet som Regel snudeformet forlænget. 
Nervesystemet - stærkt koncentreret.  Føle- 
hornene som Regel knæede og med tydeligt 
afsats Kkøle 3 SE AF RETTE Jar se Rhyncdéphora. 

Medens der saaledes er Enighed om at stille Phyto- 

phagerne ved Siden af og foran de højere udviklede 

Rhyncophora (af Ganglbauer betragtes Rhyncophorerne 

ligefrem som en af. Phytophagerne videre udviklet og 

modificeret Gruppe), bliver Spørgsmaalet, til hvilken 

Gruppe Phytophagerne nedadtil slutter sig. Herom her- 

"sker der ikke Enighed. Medens Ganglbauer stiller Phyto- 

phagerne umiddelbart efter Heteromererne, anser Kolbe 

Clavicornierne for den nærmest under Phytophagerne 

== ag 1+ 
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staaende Gruppe. Han henviser i saa Henseende til, at 

Clavicornierne har 6 Malpighiske Rør"), og at de vel hos 

de lavest staaende Former har simple, 5-leddede Fødder, 

men derimod hos de højest staaende Former (Phala- 

criderne og Erotyliderne) cryptopentamere Fødder, og an- 

ser et nært Slægtskab for at være tilstede dels mellem 

Chrysomeliderne og Erotyliderne, dels mellem de til Cla- 

vicornia hørende Cucujidae og Prioniderne, hvilke sidste 

han udskiller fra Cerambycidernes Familie som en sær- 

. skilt Familie og betragter som de lavest staaende Phyto- 

phager paa Grund af de under en fremspringende Side- 

rand af Panden indleddede Følehorn, det paa Siderne 

skarpt randede Pronotum og de femleddede Fødder hos 

de til Prioniderne hørende Parandrini. Kolbe sammen- 

fatter derfor Grupperne Clavicornia, Phytophaga og Rhyn- 

cophora i en Afdeling, Anchistopoda”?). 

- Phytophagerne er, som Navnet angiver, Planteædere. 

De omfatter som nævnt 3 Familier. Af disse er Familien 

Cerambycidae (Træbukke) behandlet i 16. Bind af ,,Dan- 

marks Fauna”. De 2 andre Familier behandles i dette Bind. 

Oversigt over Familierne. 

1. Hovedet med en meget kort, snudeformet For- 
længelse (Fig. 3). Følehornenes 1. Led ikke 
fortykket. Vingedækkerne uden afsatte Side- 
dækker. Oversiden med mere eller mindre 
tydelig Behaaring. Størrelsen hos de danske 
Arter ESS ES AM SEE SEE I og Lariidae. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget (Fig. 2). 
Følehornenes 1. Led oftest fortykket. Vinge- 

” dækkerne oftest med afsatte Sidedækker.... 2. 

ly Ogsaa Heteromererne har dog som Regel 6 Malpighiske Rør. 

2) D. v. s. med Fødder, som har uensartede Led, hvilket hentyder til 

det rudimentære næstsidste Led, en Dannelse, der findes ikke blot hos 

den cryptopentamerc, men ogsaa hos den cryptotetramere Fodform. Denne 

Form, der udmærker sig ved, at Foden tilsyneladende er 3-leddet, men i 

Virkeligheden 4-leddet, findes hos de til Clavicornierne hørende Endomy- 

chidae og Coccinellidae (Mariehøns). |, 
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2... Skinnebenene med 2, oftest kraftige Endesporer. 
Kroppen oftest slank, Følehornene oftest 
Lane ENA, Cerambycidae. 

Fig. 3. Hoved af Laria atomaria. 

Skinnebenene uden eller med en enkelt, oftest 
svag Endespore. Kroppen oftest ret bred, 
Følehornene oftest kortere. Oversiden hyp- 
Ppigst ubehaarefr 1... Chrysomelidae. 

Som man vil se, staar Cerambyciderne og Chryso- 

meliderne hinanden saa nær, at det hidtil ikke er lykkedes 

- at finde noget almengyldigt, gennemgribende Skelne- 

mærke mellem dem. Blandt Chrysomeliderne nærmer 

særlig Donaciinerne sig til Cerambyciderne. 

1. Familie Chrysomelidae. 
(Bladbiller). ; 

Hovedet ikke snudeformet forlænget, kun sjæl- 

dent med parallelsidede Kinder foran Øjnene. 

Disse som Regel berørende Pronotums Forrand, 

Tindingerne forsvundne eller korte. Følehornene 

som Regel kortere end Kroppen, 1. Led oftest for- 

tykket. Kroppen oftest ret bred. Baghofterne smalle, 

udadtil tilsmalnede eller parallelle. Skinnebenene 

uden eller med en enkelt, oftest svag Endespore, 

- 
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kun yderst sjældent og ikke hos nogen dansk Form 
med 2 Endesporer. 

Bladbillernes Krop er som oftest ret bred, 

hyppigt stærkt hvælvet; Farven er, som det latin- 

ske Navn angiver, ofte metalskinnende, under- 

tiden (hos Cassidini) forekommer smukke Guld- 

eller Sølvstriber, der dog forsvinder mere eller 

mindre, naar Dyret dræbes. Oversiden oftest nøgen. 

Hovedet er undertiden (Eupoda) fremstrakt og 

bag Øjnene indsnøret, men hyppigst mere eller 

mindre nedadbøjet, ofte lodret (Camptosomata) eller 

endog (Cryptostoma) bagudbøjet, som Regel syn- 

ligt, naar Dyret betragtes fra oven, men under- 

tiden (f. Eks. Cassidini) helt skjult af Pronotums 

Forrand. Øjnene anbragt paa Hovedets Sider og 

derfor langt adskilt fra hinanden, ofte paa Inder- 

siden med en Indbugtning. Følehornene 11-led- 

dede (af danske Former danner kun Psylliodes 

med 10-leddede Følehorn en Undtagelse), snart 

lige tykke, snart fortykkede mod Spidsen, kun 

meget sjældent (Lamprosoma, Mniophila) med tyde- 

ligt afsat Kølle, Indersiden kun hos Clythrini sav- 

takket. 

Pronotum som Regel med randede Sider (en 

Undtagelse danner især Eupoda), stærkt varierende 

i Form, ofte med sammentrykte Sider. Scutellum 

(hos alle danske Former) synligt. 

Vingedækkerne dækker som Regel BEKO pen 

helt, undertiden (især hos Camptosomata) er Py- 

gidium udækket; Sidedækkerne som Regel tyde- 

ligt afsatte (en Undtagelse danner f. Eks. Phyllo- 
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brotica). Flyvevingerne som Regel veludviklede, 

" men undertiden rudimentære eller forsvundne. 

Prosternum mellem Forhofterne snart meget 

smalt og skjult, snart bredt og tydeligt, bagtil ofte 

med en Fortsættelse, der undertiden griber ind i 

en Fordybning i Mellembrystet; Forhofteskaalene 

bagtil snart aabne, snart lukkede. 

Benene oftest ret kraftige og ikke særlig lange, 

Laarene undertiden tandede, Baglaarene hos Halti- 

cinae stærkt fortykkede, idet Bagbenene er ud- 

viklede til Springben. Føddernes 3. Led oftest 

… bredere end de andre, Kloleddet undertiden paa 

Undersiden tandformet udvidet, Kløerne under- 

tiden sammenvoksede ved Roden, men oftest frie, 

snart tandede eller fligede, snart simple. 

— Bagkroppen med 5, oftest frie Bugled; under- 
tiden er dog de to første (Hispini) eller de 2 sidste 

" (Camptosomata) sammenvoksede. Rygleddenes An- 

tal som Regel 6 (hos Cryptocephalus 7, hos Cas- 

sida 8). 

Hos de fleste Bladbillearter er Hannen kende- 

lig ved ydre Kønsmærker, saasom længere Føle- 

horn, udvidede Fødder (særlig Forføddernes 1. Led), 

stærkere tandede Baglaar, Gruber paa Bugleddene 

og mindre og slankere Krop. 

Bladbillerne lever af Planteføde. Æggene lægges i 

Reglen paa Foderplanten. Larverne lever snart skjult i 

Stænglerne eller Rødderne, snart minerende i Bladene, 

snart frit fremme paa disse. I sidste Fald er de under- 

tiden helt eller delvis beskyttede af en af Ekskrementerne 

dannet Sæk eller Dække. Forpupningen finder snart Sted 
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i eller paa Foderplanten, snart i Jorden; undertiden dan- 

ner Larven ved Forpupningen en Kokon. Imago træffes 

oftest fremme paa Foderplanten. De er. hyppigt træge 

Dyr, der straks lader sig falde til Jorden, naar de for- 

styrres; nogle (f. Eks. Cryptocephalus-Arterne) er dog liv- 

lige Solskinsdyr og flyver let; saadanne Arter er ofte for- 

dringsfulde, hvad Vejret angaar, og kommer kun frem i 

stille, varmt Solskinsvejr. Mange Arter udvikler sig i Juli 

eller August og overvintrer da som Imago (f. Eks. Chryso- 

mela-Arter, Phyllodecta, Phaedon), andre (f. Eks. Cryptao-. 

'cephalus) udvikles i Juni—Juli og overvintrer i de første 

Stadier. 

Da flere Arter kan optræde i store Masser, bliver de 

undertiden skadelige for Skovvæsenet eller Landbruget. 

Saaledes gør Melasoma populi (Poplens Bladbille), Age- 

lastica alni (Ellens Bladbille), Galerucella lineola og Loch- 

maea capreae ofte en Del Skade, men især er Jordloppe- 

slægten Phyllotreta af Betydning for Landbruget. 

Ved Indsamlingen af Bladbiller er det af stor Be- 
tydning at kende deres Foderplanter. Mange Arter er 
knyttede til aldeles bestemte Plantearter eller -grupper. 
Iøvrigt er Indsamlingen som Regel let og foretages bedst 
med Paraply eller Ketser ved Afbankniug af Foderplanten. 
Ogsaa Sigtning er praktisk for de Arter, der overvintrer 
som Imago og kan findes i Opskyl o. lign. , eller som 
lever paa Steder, hvor Bankning ikke lader sig foretage, 
saasom i Mos (Mniophila muscorum). 

Præparationen er i Reglen ikke vanskelig. Kun 
de Arter, hvis Bestemmelse kræver Undersøgelse af Han- 
nens Kønsorgan, særlig Jordloppeslægten Haltica, giver 
Grund til nærmere Omtale, der imidlertid vil finde Sted 
under de paagældende Slægter. Mange Arters Farveteg- 
ning er vanskelig at bevare. Saaledes taber den røde 
Farve sig let, og rødtegnede Arter bør vist som Regel 
ikke dræbes med Eddikeæter, men snarere i kogende 
Vand. 

Bestemmelsen af Bladbillerne er for mange Årters 
Vedkommende temmelig let. Andre Arter er derimod van- 
skelige at bestemme. Bladbillerne er nemlig tilbøjelige 
til at variere overordentligt stærkt i mange Henseender. 
Dette gælder først og fremmest Farvetegningen. Men og- 
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. saa andre Karakterer, der hos de fleste Billegrupper er 
konstante, saasom Følehornsleddenes eller Fodleddenes 
Længde og Breddeforhold, Punktur o.s.v., varierer ofte 

" stærkt hos de enkelte Bladbillearter og vanskeliggør i 
allerhøjeste Grad, selv for de større Årters Vedkommende, 
Udarbejdelsen af paalidelige Bestemmelsestabeller. Der 
er derfor Grund til at betone, at der af mange Arter kan 
forekomme Eksemplarer, der afviger saa betydeligt fra det 
normale, at de ikke med Sikkerhed lader sig bestemme 

"efter Tabellerne, og at man derfor bør søge at faa rige- 
ligt Materiale saavel af de enkelte Årter som af Slægtens 
forskellige Arter, førend man gaar i Gang med Bestem- 
melsen. For enkelte Slægters Vedkommende er Varia- 
tionen i de ydre Kendetegn saa stor, at en Bestemmelse 
kun lader sig gennemføre med Sikkerhed ved Hjælp af 
en Undersøgelse af Hannens Kønsorgan. Dette gælder 
særlig Jordloppeslægten Haltica. For andre Slægters Ved- 
kommende, f. Eks. Longitarsus, er Forholdet det, at man 
har stor Støtte ved Bestemmelsen i Kendskabet til Foder- 
planten. Saadanne Arter bør man derfor paa Ekskursionerne 
straks afsondre i særskilte Glas efter Foderplanten, som 
nøjagtigt noteres op. Studiet af Foderplanten bliver saa- 
ledes her af dobbelt Vigtighed, først for Indsamlingen, 

"og derefter som Kontrol ved Bestemmelsen. 
Bladbillernes store Variationsevne indenfor de enkelte 

Arter har givet Anledning til Opstillingen af en Masse 
Varieteter med særlige Navne. Dette gælder især de mang- 
foldige Farvevarieteter. I de fleste Tilfælde er denne Ud- 
skillen fra Hovedarten af en Række Varieteter ikke gjort 
til Genstand for nærmere Omtale i nærværende Arbejde 
og Varieteternes særlige Navne heller ikke anført. Oftest 
er disse Varieteter nemlig lidet faste og forbindes ind- 
byrdes og med Hovedarten gennem en Række Mellem- 
former. En Undtagelse er kun gjort, hvor Forholdet er 
det, at en Varietet er særlig interessant eller iøjne- 
faldende og. ikke eller kun sjældent flyder over i Hoved- 
arten (se f. Eks. nedenfor om Cryptocephalus decemmacu- 
latus og bipunctatus). - 

Bladbillerne, af hvilke der kendes over 22200 Arter, 
overgaas i Henseende til Artsantallet kun af Snudebillerne, 

- som har over 23000 kendte Arter. Her i Landet er der 
hidtil fundet 234 Bladbiller, men Tallet vil sikkert ved 
fortsat Undersøgelse af vor Fauna kunne forøges noget, 
og en Del Arter, der kan ventes fundne i Danmark, sær- 
lig saadanne, der er fundne. i Sverrig eller Nordtyskland, 
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f. Eks. Hamburg- og Lubeckegnen, er derfor medtagne i 
dette Arbejde. Saadanne Arter er opført uden Nummer. 

Oversigt over Underfamilierne. 

1. Hovedet fremstrakt, bagtil halsformet indsnøret, 
med korte Tindinger, Øjnene derfor ikke be- 

… rørende Pronotums Forrand. Pronotum be- 
tydelig smallere end Vingedækkerne, Siderne 
ikke randede, Kroppen langstrakt .... 1. Eupoda. 

Fig. 4. Hoved af Galerucella nymphaeae. 
a. Pandeknude. 

Hovedet ikke halsformet indsnøret bagtil, truk- - 
ket tilbage i Pronotum, saa at Øjnene oftest 
berører eller næsten berører dettes Forrand, 
eller dækket af Pronotum. Pronotum som 
Regel ikke eller'kun lidt smallere end Vinge- 
dækkerne, oftest med randede Sider ....... 2: 

2. Kroppen cylindrisk. Hovedet lodret nedfaldende. 
Pygidium stort, stærkt nedfaldende, ofte udæk- 
ket. De 2 sidste Bugled sammenvoksede ... g 

2. Camptosoåmata. 
Kroppen ikke cylindrisk. Pygidium mindre, of- 

test dækket. De 2 sidste Bugled ikke sam- 
MENVOKSEAER 3. SE EN SR SEES AUS SNS SEERE RES 3. 

3. Kroppen enten forsynet med lange, stive, ud- 
staaende Torne eller skjoldformet og med 
bredt Pronotum, der fuldstændigt dækker Ho- 
vedet, og hvis Sider og Forrand i Forening 
danner en Halvkreds.,,.,..... 6. Cryptostodma. 
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Kroppen ikke skjoldformet og. uden lange, stive 
Torne, Hovedet næsten altid synligt fra oven 4. 

4. Følehornene indleddede langt fra hinanden, 
som Regel i større indbyrdes Afstand end 
1. Følehornsleds Længde (Fig. 2). Kroppen 
oftest stærkt hvælvet, hyppigt metallisk .... 

3. Cyclica, 
Følehornene indleddede temmelig tæt ved hin- 

anden, som Regel i mindre indbyrdes ÅAf- 
stand end 1. Følehornsleds Længde (Fig. 4). 
Kroppen oftest mindre stærkt hvælvet 

5. Bagbenene ikke Springben, Baglaarene ikke 
stærkt fortykkede. Forhofterne tapformet frem- 
staaende, ikke eller kun lidt adskilte fra hin- 
ANDENS SI ENS DE s SR ERE 4. Galerucinae. 

Bagbenene Springben, Baglaarene stærkt for- 
tykkede. Forhofterne ikke. tapformet frem- 
staaende, oftest tydeligt adskilte fra hinanden 

5. Halticinae. 

1. Underfamilie Eupéda. 

Hovedet fremstrakt, bagtil halsformet indsnøret. 

Øjnene hvælvede, oftest ret fremstaaende, hele 

eller udrandede, adskilte fra Pronotums Forrand. 

Pronotum med urandede Sider, oftest ikke eller 

kun lidt bredere end langt og kun lidt bredere 

end Hovedet over Øjnene, men betydeligt smallere 

end Vingedækkerne. Disse med tydelige Skuldre, 

oftest meget længere end tilsammen brede, Siderne 

oftest mere eller mindre parallelle, dækkende Py- 

gidium helt eller næsten helt. Forhofterne kegle- 

formede, fremstaaende. 3. Fodled dybt spaltet. Bag- 

kroppens Bugled ikke sammenvoksede, 

Oversigt over Grupperne. 

1. Vingedækkerne med tydelige Punktstriber. Øj- 
nene hele. Scutellum fint behaaret. Kløerne 
SLED) (SES EEN SE DE LEE ERE SERBERE 1. Donaciini, 
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Vingedækkerne uden tydelige Punktstriber; i 
modsat Fald Øjnene dybt udrandede. Secutel- 
lum møgen SSR EN ARE NENS BEROR 2. Criocerini. 

1. Gruppe Donaciini. 

Øjnene hele. Scutellum fint behaaret. Vinge- 

dækkerne langstrakte, med tydelige Punktrækker. 

Undersiden med tæt, lys Behaaring. 1. Bugled 
langt, c. saa langt som de 3 følgende Bugled til- 

"sammen eller endog længere. Benene i Reglen 

- slanke eller ret slanke, Kløerne simple. 

Årterne i.denne Gruppe er knyttede til Vand- eller 

Sumpplanter, hver Årt som Regel sikkert kun til en en- 

kelt eller nogle faa Plantearter. De fuldvoksne Dyr er 

livlige Solskinsdyr, der træffes paa Foderplanten over 

Vandoverfladen og gnaver Huller i-Bladene; dog er Hae- 

monia-Årterne træge og lever ogsaa som Imago under 

Vandoverfladen. Æggene lægges som Regel paa Foder- 

plantens Blade, snart over, snart under Vandoverfladen. 

Larverne er træge Dyr og siddér under Vandoverfladen 

paa Plantens Rødder eller nederste Stængeldele, hvorfra 

de henter den til Respirationen fornødne Ilt saavel som 

deres Ernæring. De er antagelig fleraarige, i hvert Fald 

2-aarige. Medens Donacialarverne kræver mudret og blød 

Bund, findes Plateumarislarverne (i hvert Fald af Arterne 

braccata og rustica eller affinis) paa fast Bund. Naar Larven 

skal forpuppe sig, danner den en vand- og lufttæt Kokon, 

der er anbragt paa Planteroden eller -stænglen og gennem 

sin Bund staar i Forbindelse med Plantens Luftrum. 

Oversigt over Slægterne. 

1. 3. Fodled simpelt; Kloleddet længere end de 
øvrige Fodled tilsammen (Fig. 7).. 1. Haem6nia. 

3. Fodled tvelappet; Kloleddet kortere end de 
øvrige Fodled tilsammen (Fie O) ER RER 
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2. Vingedækkernes Søm bagtil med stærkt frem- 
trukket Underrand (Fig. 5). 1. Bugled oftest 
kortere end de følgende Bugled tilsammen. . 

SsPlatenmaris: 

Fig. 5. Det bageste Parti af Vingedækkerne hos 
Plateumaris sericea. 

1. Sømmens Overrand, 2. dens Underrand. 

Vingedækkernes Søm bagtil normal éller næsten 
normal. 1. Bugled c. saa langt som eller lidt 
længere end de følgende Bugled tilsammen. 

Done: 

1. Haemånia Latr. 

(Macropléa Curtis). 

Kroppen langstrakt, uden Metalskær, Vinge- 

dækkerne med fin og spredt, næppe synlig Be- 

haaring. Undersiden og Følehornene med tæt, silke- 

agtig, filtet Behaaring. Panden med en dyb Midt- 

fure, der paa hver Side begrænses af en høj Kam. 

Følehornene mod Spidsen lidt tyndere, kun lidt 

kortere end Kroppen. Pronotum med ret bred 

Længdemidtfure, i hvis Midte findes en fin Længde- 

køl. Vingedækkerne med udrandet Spids, de yder- 

"ste Baghjørner tandformet udtrukne, Punktstriberne 

== 
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parvis nærmede til hinanden, de afvekslende, bre- 

dere Stribemellemrum tilligemed Sømmen noget 

ophøjede. Benene slanke, Laarene kun svagt for- 

tykkede, Bagskinnebenene med tvebuet Inderside, 

Fødderne mindst saa lange som Skinnebenene, 

uden tæt Behaaring paa Undersiden, 3. Led meget 

kort, simpelt, Kloleddet længere end de øvrige 

Led tilsammen; Kløerne lange og krumme. 

Hannen er kendelig ved Bagskinnebenenes svagere 

buede Inderside og ved en Midtgrube paa 1. Bugled. 

Arterne lever ogsaa som Imago under Vandoverfladen. 

Det er træge Dyr, der ved Hjælp af deres lange Fødder 

klamrer sig fast til Foderplanterne. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkernes yderste Baghjørne med en lang, 
mod Roden kun lidt bredere Tand (Fig. 6, 
øverst), deres Punktrækker kraftige, tydeligt 

Fig. 6. Vingedækkernes Spids hos typiske Eksem- 
plarer af Haemonia appendiculata (øverst) og H. mu- 

" tica var. ruppiae (nederst). 

fremtrædende, deres Stribemellemrum kun 
fint tværrynkede. Pronotum og Vingedæk- 
kerne overvejende gulbrune.. 1.appendiculåta. 
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Vingedækkernes yderste Baghjørne med en kor- 
tere, mod Roden bredere Tand (Fig. 6, ne- 
ders) 2 TS FS HESS Sr ME ER SÅ SØRME "SEN SSSENES 2 MmMUufica. 

1. H. appendiculåta Paåanz. (equiséti Fabr.). Over- 

siden gullig eller gulbrun, Undersiden sort, Bugleddene i 

Midten lysere, Pronotum ofte med 2 mørke, fortil konver- 

gerende Længdelinier; Hovedet, Scutellum, Vingedækker- 

nes Punkter, undertiden ogsaa de afvekslende, smalle 

Stribemellemrum sorte, Følehornene sorte, undertiden 

med rødlig Rod, Benene gule, Laarenes Spids oftest meget 

smalt sortringede, ogsaa Fodleddenes Spids ofte sort. 

Pronotum som Regel omtrent saa langt som bredt. Bag- 

føddernes 2. Led oftest c. 1'/»2 Gang saa langt som 1. Led. 

Længde 5,5—8,5 mm. 

I Søer paa Vandaks (Potamogeton perfoliatus og lu- 
cens, maaske ogsaa natans og pectinatus) og paa Tusind- 
blad (Myriophyllum spicatum). Lyngby Sø, Furesø (ved 
den nordlige Bred), Donse, Sorø Sø. I gamle Dage har 
den ogsaa levet i Damhussøen samt i Sortedams- og 
Peblingesøen i København og kunde da undertiden, me- 
dens Vandforsyningen endnu fandt Sted gennem Trærør, 
postes op langt inde i Byen. Arten tages vistnok bedst 
ved i September—Oktober at rykke Foderplanten op af 
Vandet og afskære de paa Stænglerne siddende Kokoner, 
i hvilke Imago ligger. Undertiden kan den ogsaa, men 
mere enkeltvis sigtes af Opskyl om Foraaret. 

2. H. mutica Fabr. (Curtisi Lac.) (Fig. 7). Typiske 

"Individer af denne Art er ret let kendelige fra typiske 

Individer af den forrige Art ved, at Oversiden er meget 

mørkere, idet Pronotums 2 sorte Striber breder sig stærkt 

og Vingedækkernes sorte Farve ligeledes breder sig, saa 

at den gulbrune Farve er indskrænket til Længdestriber 

paa de afvekslende Stribemellemrum, ved at Pronotum 

er forholdsvis lidt kortere og bredere, at Vingedækkernes 

" Stribemellemrum er tættere tværrynkede og derfor lidt 

mattere og deres Spidstænder kortere og bredere, samt 

- 
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at Bagføddernes 2. Led kun er lidt længere end 1. Alle 

disse Kendetegn varierer imidlertid, saa at særlig de 

lysest tegnede Eksemplarer er meget vanskelige at skelne 

fra den foregaaende. Laarene 

mangler vistnok altid den 

smalle mørke Ring ved Spid- 

sen. Længde 5—7 mm. 

Varieteten rå ppiae Germ. 
afviger fra Hovedarten ved 
endnu mørkere Tegning, idet 
Pronotum hyppigt er næsten 
helt sort med lysere Rande 
og Vingedækkerne sorte med 
smalt lyse Siderande og lys 
Spids samt undertiden nogle 
smalle lyse Længdestriber, 
især fortil og paa 9. Stribe- 
mellemrum, og ved at Vinge- 
dækkernes Punktrækker er 
finere, utydelige paa Grund 
af endnu kraftigere Tværrynk- 
ning. Denne Form er saaledes 
let kendelig fra H. appendi- 
culata. 

Hovedarten er funden i 
Brakvand ved Vejlø Bugt, 
Sydsjælland og ved Aalborg. 
Den angives af Erichson at 
leve paa Havgræs (Ruppia), 
af.Schiødte paa Traad-Vand- 
aks (Potamogeton filiformis)!"). 
Varieteten er funden i. Brak- 
vand hist og her ved vore 
Kyster, f. Eks. paa Amager 
og Falster; den lever paa. 
Havgræs (Ruppia) og kan 

tages siddende paa Planterne i Maj—Juni og undertiden 
sigtes enkeltvis i Tangopskyl om Foraaret. 

Fig. 7. Haemonia mutica 
var. ruppiae. 2. X 7. 

1) Skal antagelig være Børste-Vandaks (P. pectinatus). 
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2. Donåcia Fabr. 

(Sivbuk). 

Kroppen langstrakt, Oversiden oftest med Metal- 

skær, Pronotum og Vingedækkerne (undtagen hos 

D. cinerea og tomentosa) nøgne, Undersiden med 

tæt Behaaring. Hovedet med 3 Længdefurer, en 

i Midten og en paa hver Side indenfor Øjet, 

mellem Furerne ofte med 2 Knuder. Øjnene frem- 

springende. Følehornene slanke. Vingedækkerne 

oftest noget fladtrykte og med. forskellige Indtryk, 

bagtil oftest afstudsede, Sømhjørnerne ofte vinkel- 

formede, men ikke tandformet fremspringende, 

Sømmen normal eller omtrent normal. Benene 

slanke, Baglaarene ofte tandede, Fødderne paa 

Undersiden tæt behaarede, 3. Fodled tvelappet, Klo- 

leddet kortere end de øvrige Fodled tilsammen. 

1: Bugled c. saa langt som eller lidt længere end 

de følgende Bugled tilsammen. 

Hannen udmærker sig ved slankere Form, længere 

Følehorn og ofte ved kraftigere tandede Laar. 

- De fleste Sivbukkearter er for den øvede let kende- 

lige ved første Øjekast. Derimod er Udarbejdelsen af en 

Bestemmelsestabel over Arterne forbundet med stort Be- 

svær, fordi næsten alle brugelige Skelnemærker varierer 

indenfor de enkelte Arter. Man vil da ogsaa i de fleste 

; Haandbøgers Tabeller finde adskillige Fejl eller Anven- 

delse af Kendetegn, der hyppigt svigter ganske; jo kortere 

og tilsyneladende klarere Tabellerne er, desto unøjagtigere 

er de som Regel. Heller ikke ved Hjælp af nedenstaaende 

Oversigt vil man straks kunne bestemme de fra de nor- 

male Artskendemærker stærkest afvigende Individer. Be- 

. skrivelserne maa tages til Hjælp og et rigeligt Materiale 

af Arter og Individer indsamles. Dette volder heller ikke 

"Victor Hansen: Bladbiller m. v. . DP 



18 

større Vanskeligheder, thi de fleste Sivbukkearter er ret 

udbredte og træffes i Antal, hvor de lever. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum og Vingedækkerne nøgne.......... 2 
Pronotum og Vingedækkerne fint behaarede .. 18. 

2. Mellemføddernes 2. Led meget længere end 
bredt. Benene delvis lyse, Baglaarene utan- 
BEER RE RR EEN REALE 16. clåvipes. 

Mellemføddernes 2. Led ikke længere end bredt; 
i modsat Fald Benene ensfarvet mørke..... 30 

3. Pronotum 1'/2 Gang saa bredt som langt, bort- 
set fra Siderne ikke |tydeligt punkteret eller 
rynket. Følehornenes 3. Led mindst saa langt 
som Endeleddet og c. dobbelt saa langt som 
BURISE (SEER sy ELSE MØRE DER a SYREDE SS Mel, ER l.cråssipes. 

Pronotum ikke nær 1'/> Gang saa bredt som 
langt, i modsat Fald tydeligt punkteret ..... 4. 

4. Følehornenes 2. Led betydeligt længere end 
bredt, ikke eller næppe kortere end 3. Led, 
4. Led ikke nær dobbelt saa langt som 2. Led. | 
Baglaarene utandede........... 15. semicuprea. 

Følehornenes 2. Led tydeligt kortere end 3. og 
ofte ikke eller kun meget lidt længere end 
bredt, 4. Led c. dobbelt. saa langt som 2. Led; 
i modsat Fald Baglaarene tandede.......... 5. 

5. Bagskinnebenene over 1'/> Gang saa lange som 
Bagfødderne. Baglaarene naaende helt eller 
omtrent helt tilbage til Vingedækkernes Spids. 
Benene delvis: lyse ÆT ANER NÆRE ERR: 6. 

Bagskinnebenene ikke eller næppe 1/2 Gang 
saa lange som Bagfødderne. Baglaarene ikke 
naaende tilbage til Vingedækkernes Spids; i 
modsat Fald Benene ensfarvet mørke ...... Te 

6. Pronotums Midtparti ret kraftigt og tæt punk- 
teret. Vingedækkernes Spids lidt skraat af- 
studset, det yderste Hjørne vinkelformet ..…… 

2. dentåta. 
Pronotums Midtparti ret fint og spredt punk- 

teret. Vingedækkernes Spids lige afstudset, - 
det yderste Hjørne afrundet ... 3. versicoldrea. 

7. Baglaarene utandede. Ben og Følehorn oftest 
delvis Aysel HEDE ae ENE SES Eb REED 16. 



19 

Baglaarene med en eller to, undertiden næsten 
" forsvundne Tænder. Følehorn og Ben ens- 
HESTEN I ora dose Er TE CEST MESSE ESS SNARERE EEN 8. 

8. Baglaarene med 2 Tænder. Pronotum fint ryn- 
ket, men ikke eller kun meget spredt punk- 
teret. Følehornenes 3. Led c. dobbelt saa langt 
som 2., C. saa langt som 1. Led og som Ende- 
SE Eye er rede RE ASE RRS RENE HRE 4.spargånii. 

Baglaarene kun med een Tand. Pronotum tyde- 
ligt og tæt punkteret eller groft rynket. Føle- 
hornenes 3. Led — undtagen hos aquatica — 
tydeligt kortere end 1. Led eller Endeleddet. 9. 

9. Baglaarene naaende helt eller næsten helt til- 
bage til Vingedækkernes Spids. Vingedæk- 
kerne metalgrønne, hvert med et purpurfarvet 
Længdebaand langs Midten. 3. Følehornsled 
omtrent dobbelt saa langt som 2.... 5.aquåtica. 

Baglaarene langtfra naaende tilbage til Vinge- 
dækkernes Spids. Vingedækkerne anderledes 

BBS FAT VE ERE RER DR HRRENDS KER SE SENDER NSSS NSSS ME: 10. 
10. Følehornenes 3. Led omtrent dobbelt saa langt 

som 2. Led. Bagføddernes 2. Led tydeligt 
længere end bredt, kun meget lidt kortere 
end 1. Led. Oversiden med mørkebrunt, meget 
mat Metalskær. Baglaarenes Tand kraftig... 

6. obscura. 
= Følehornenes 3. Led kun lidt længere end 2., 

i modsat Fald Bagføddernes 2. Led næppe 
længere end bredt og betydelig kortere end 
ILES) BYEN log Brres Ae ES ER RDE, SENE S SVERRE RT SE SFSR LES FTSS RENEE ile 

11. Vingedækkernes Sømstribe bagtil stærkt for- 
dybet, saaledes at 1. Stribemellemrum skraa- 
ner stærkt opad mod Sømmen. Vingedækker- 
nes allerbageste Parti, lige foran Afstuds- 
ningen, med paafaldende kraftig, rynket 
Punktur. Pronotums Skulptur overvejende 
bestaaende af kraftige Tværrynker, kun i 
ringe Grad punkteret. Vingedækkernes Stribe- 
mellemrum med ret spredt Tværrynkning, 
der kun i ringe Grad betager dem deres 
Glans. Baglaarenes Tand kraftig ..... T.antiqua. 

Vingedækkernes Sømstribe ikke stærkt fordybet 
bagtil, 1: Stribemellemrum omtrent plant. 

- Vingedækkernes allerbageste Parti ikke paa- 
faldende kraftigt punkteret. Pronotum i over- 
vejende Grad tydeligt punkteret. Vingedæk- 

PÅS 
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.kernes Stribemellemrum med meget tæt Tvær- 
rynkning, der i væsentlig Grad forringer deres 
GlansiE SD RE EEN ES REE NE Re EESRER eee PR 

-12. Vingedækkerne hvert med. 4 tydelige Indtryk 
langs Sømmen og 2 tydelige Indtryk udenfor 
disse, langs Sideranden. Oversidens: Farve 
grønlig eller, blaalig. Baglaarenes Tand tyde- 
) VT ASE EGE SEER ede er SS SENERE SE SSR SEE NES 8. bicol&ra. 

Vingedækkerne udenfor Sømindtrykkene uden 
eller med kun svagt antydet Indtryk ....... 13. 

13. Vingedækkernes Profil bagtil kun dannende en 
ganske flad Bue, deres Punktstriber bagtil 
ret utydelige eller forsvindende, fortil noget 
uregelmæssige paa Grund af iblandede Punk- 
ter. Bagføddernes 2. Led næppe saa langt 
som bredt, meget kortere end 3. Led. Vinge- 
dækkerne langs Sideranden som Regel med 
en Purpurlængdestribe............ 9. marginåta. 

Vingedækkernes Profil bagtil stærkere buet, 
deres Punktstriber bagtil finere, men ret tyde- 
lige, fortil ret regelmæssige. Bagføddernes 
2. Led rigeligt saa langt som bredt, kun lidt 
kortere end 3. Led. Vingedækkerne i Reglen 
ENSFATVeE ES K ESERRSSEERE n RER SE SSR SEE HER 14. 

14. Vingedækkernes inderste Stribemellemrum .i 
bageste Halvdel overvejende længderynket, 
deres Punktstriber fortil kun lidt forstærkede, 
deres Sømspids") temmelig stærkt opstaaende. 
Følehornenes 3. Led kun meget lidt længere 
end 2., 4. Led betydeligt kortere end 5., Bag- 
laarenes Tand yderst svag ........ 10. impréæéssa. 

Vingedækkernes inderste Stribemellemrum i 
bageste Halvdel overvejende tværrynket, deres 
Punktstriber fortil meget forstærkede, deres 
Sømspids”) oftest kun svagt opstaaende. Føle- 
hornenes 3. Led oftest tydeligt længere end 
2. 4. Led kun lidt kortere end 5. SE FE 15 

15. Vingedækkernes Indtryk langs Sømmen, sær- 
lig i bageste Halvdel oftest meget svage. Bag- ) 
laarenes Tand oftest kraftig ..... ll. thalassina.- 

Vingedækkerne langs Sømmen med 3—4 oftest 
tydelige Indtryk. Baglaarenes Tand yderst 
svag ogiutydelig se ER KR ke 12. brevicérnis. 

1) Ses bedst, naar Dyret betragtes skraat forfra. 
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" 16. Vingedækkernes Stribemeilemrum (bortset fra 
de yderste) i det højeste spredt og meget 
utydeligt tværrynkede og derfor blanke. Skul- 
derbulen med regelmæssige Punktstriber. 
Pronotums Punktur ret fin og spredt....... 

; arundinis. 
Vingedækkernes Stribemellemrum tæt og tyde- 

ligt tværrynkede og derfor med mat Silke- 
glans. Skulderbulen uregelmæssigt punkteret. 
Pronotum tæt og kraftigt punkteret......... 17. 

i, 
in 

Fig. 8. Vingedækkernes Spids hos typiske Eksem- 
plarer af Donacia simplex (øverst) og D. vulgaris 

(nederst). 

17. Vingedækkerne bagtil med længere Tilsmalning, 
der foregaar i meget svagt buede Linier, Af- 
studsningen ikke udrandet (Fig. 8, øverst)... 

14. simplex. 
Vingedækkerne bagtil med kortere Tilsmalning, 

der foregaar i stærkere buede Linier, Af- 
studsningen svagt udrandet (Fig. 8, nederst). 

13. vulgåris. 
18. Følehornenés 3. Led rigeligt 1//> Gang saa langt 

som 2. Forskinnebenenes Spids paa Yder- 
siden svagt tandformet fremtrædende 17. cinérea. 

Følehornenes 3. Led rigeligt dobbelt saa langt 
som 2. Forskinnebenenes Spids paa Yder- 
siden ikke tandformet fremstaaende.. tomentdåsa. 

1. Gruppe. 

Pronotum og Vingedækkerne nøgne. Vinge- 

dækkernes Punktstriber kraftige, Stribemellem- 
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rummene — i hvert Fald de inderste — ikke fint 

og tæt tværridsede og derfor blanke, oftest smal- 

lere end Punktstriberne, Ben og oftest Følehorn 

delvis lyse. Baglaarene naaende helt eller omtrent 

helt tilbage til Vingedækkernes Spids, hos & for- 

tykkede og med to tydelige Tænder, hos 2 med 

to eller med een, undertiden utydelig Tand. Bag- 

skinnebenene i Forhold til Bagfødderne længere 

end hos nogen af de andre Arter. 

1. D. cråssipes Fabr. 

(Fig. 9). Kendelig fra alle vore 

andre Arter ved det c. 1/2 

Gang saa brede som lange, 
paa Midtpartiet upunkterede 

Pronotum. Metallisk sortgrøn, 

grøn, blaa, violet eller kobber- 

farvet, Undersidens Behaa- 

ring sølvhvid, Følehornsled- 

dene oftest med rødlig Rod, 

Benene delvis rødlige, delvis 

mørke. Følehornenes mellem- 

ste Led meget lange, de. 

&… yderste Led forholdsvis korte. 

Å Vingedækkerne brede, tem- 
melig fladtrykte, fortil hvert 
med et skraat, ofte utydeligt 

Indtryk, Punktstriberne meget 
kraftige, Mellemrummene |. 

smallere end Striberne, Spid- 

sen afstudset. Længde 9— 

13 mm. | 

åg: Baglaarene fortykkede, 

Fig. 9. Donacia crassipes. med 2 Tænder, Bagskinne- 
P.G, benene paa Undersiden i 
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"Midten oftest lidt udvidede og herfra til Spidsen yderst 

fint tandede. Pygidium bagtil afstudset eller bredt rundet, 

sidste Bugleds Bagrand i Midten svagt fremtrukket. 

2: Baglaarene med een Tand. Pygidium bagtil til- 

spidset, sidste Bugled trukket ud i en temmelig smal 

Spids. 

Paa Nøkkerose (Nymphaea alba) og Aakande (Nuphar 
luteum), Juli, August. Æg er fundne i August, oftest paa 
Undersiden af Bladene, Kokoner med Larver i August. 
Udbredt og temmelig almindelig. 

2. D.dentåta Hoppe. Kendelig fra alle vore andre 

Arter ved de delvis lyse Ben, hvis Baglaar naar helt eller 

næsten helt tilbage til Vingedækkernes Spids, i Forbin- 

delse med Pronotums ret kraftige og tætte Punktur. Metal- 

farvet, oftest med kobberagtigt, sjældnere- med grønlig, 

blaagrønt eller violet Skær, Undersidens Behaaring sølv- 

hvid, Følehorn og Ben farvede omtrent som hos den 

foregaaende. Følehornenes 3. Led ikke helt dobbelt saa 

langt som 2. Pronotum tydeligt bredere end langt, med 

antydet Tværrynkning. Vingedækkerne knapt saa brede 

og fladtrykte som hos den foregaaende, hvert med to 

svage, undertiden utydelige Indtryk, et skraat foran Midten 

og et langs Sømmen bag Midten, Punktstriberne endnu 

kraftigere og Mellemrummene endnu smallere end hos 

den foregaaende. Længde 7—11 mm. 

g: Baglaarene fortykkede, med 2 Tænder, Bagskinne- 

benene paa Undersiden bag Midten udvidede og i bageste 

Halvdel fint tandede. 

Q: Baglaarene med to eller — sjældnere — een Tand. 

Paa Pilblad (Sagittaria sagittaefolia), Juni—August. 
Sjælden, bl. a. funden ved Ørholm, Kokkedal, Herlufs- 
holm, paa Møen og ved Odense Aa. 

3. D. versicolbrea Brahm (bidens Oliv.). Kendelig 

fra alle vore andre Arter ved de delvis lyse Ben, hvis 
Baglaar naar helt eller næsten helt tilbage til Vingedæk- 

- 
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kernes Spids, i Forbindelse med Pronotums ret fint og 

spredt punkterede Midtparti. Lidt kortere og kraftigere 

bygget end de to foregaaende. Metallisk sortgrøn eller 

mørkviolet, Undersidens Behaaring.sølvhvid, Følehorn og 

Ben farvede omtrent som hos de to forskende Føle- 
hornenes 3. Led næppe 1//2 Gang saa langt som 2. Pro- 

notum kun lidt bredere end langt, mod Siderne tvær- 

rynket. Vingedækkerne fortil hvert med et skraat, meget 

svagt eller næppe synligt Indtryk, Punktstriberne kraftige, 

Mellemrummene oftest smallere end Striberne. Længde 

5,5—10 mm. 

åg: Baglaarene fortykkede, med to tværstillede Tæn- 

der, Bagskinnebenene paa Undersiden med fine Knuder. 

2: Baglaarene med een, undertiden utydelig eller for- 

svunden Tand, Bagskinnebenenes Underside simpel eller 

finere knudet. 

Paa Flydebladene af Svømmende Vandaks (Potamo- 
geton natans), juni—August. Udbredt og temmelig almin- 
delig. Æg er fundne i Juli og August, oftest paa Blad- 
dele, hvis Underside ikke berører Vandet, friske Kokoner 
i Juni—August. Larven er tillige funden paa Bred Dun- 
hammer (Typha latifolia), Enkelt Pindsvineknop (Spargå- 
nium simplex) og Lang Ranunkel (Ranunculus lingua). 

2. Gruppe. 

Pronotum og Vingedækkerne nøgne. Vinge-… 

dækkernes Stribemellemrum (undtagen hos D. 

sparganii) fint tværrynkede og derfor oftest med 

en noget mat Glans. Ben og Følehorn ensfarvet 

mørke. Baglaarene (undtagen hos D. aquatica). 

langtfra naaende tilbage til Vingedækkernes Spids. 

og (undtagen hos D. sparganii, hvor de er tvetan- 

dede) med een Tand, der undertiden er meget 

svag eller forsvindende, hos begge Køn af om- 

trent ens Tykkelse (undtagen D. sparganii). 
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Som det vil ses, danner D. sparganii og aquatica en 

"Overgang til 1. Gruppe. 

4. D.spargånii Ahr. Kendelig fra alle vore andre 

Arter ved de ensfarvet mørke Ben, hvis Baglaar er tve- 

tandede og langtfra naar tilbage til Vingedækkernes Spids, 

i Forbindelse med det rynkede, men kun utydeligt punk- 

terede Pronotum. Metalfarvet, oftest med mørkegrønt Skær, 

Undersidens Behaaring sølvskinnende med svagt gulligt 

" Skær. Følehornene lange og slanke. Pronotum oftest lidt 

bredere end langt. Vingedækkerne langs Sømmen med 2 

eller -3 svage eller utydelige Indtryk, bagtil lige afstud- 

sede, Punktstriberne kraftige, bagtil ikke finere, Stribe- 

mellemrummene ikke blanke, glatte eller groft tværryn- 

kede, Punkturen fortil indenfor Skulderbulen kun i ringe 

Grad uregelmæssig. Længde 7—9 mm. 

- åg: Baglaarene noget Lorekkkede, Sidste rat bagtil 

i. Midten med et Indtryk. 

2: Baglaarenes inderste Tand undertiden utydelig. 

-Paa Aakande (Nuphar luteum), maaske ogsaa paa En- 
kelt Pindsvineknop (Sparganium simplex) og Brudelys 
(Butomus umbellatus), Juli, August. Udbredt, men tem- 
melig sjælden. 

5. D. aquåtica L. (déntipes Fabr.). Som Regel let 

kendelig ved Vingedækkernes Farve, der kun sjældent 

varierer. Metalfarvet, Vingedækkerne metalgrønne, hvert 

langs Midten med et purpurfarvet eller violet Længde- 

baand, Undersidens Behaaring gylden. Pronotum omtrent 

saa langt som bredt eller lidt bredere end langt, ret tæt 

og kraftigt punkteret. Vingedækkerne fortil hvert med et 

Indtryk, der begynder indenfor Skulderbulen og strækker 

sig skraat tilbage til Sømmen, hvor det ender i en grube- 

agtig, mere eller mindre tydelig Fordybning foran Midten, 

herfra og omtrent til Spidsen strækker sig et andet Ind- 

tryk langs Sømmen; bagtil er Vingedækkerne lige af- 

"studsede, Punktstriberne er ikke ret grove, bagtil svagere, 
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Punkturen fortil indenfor Skulderbulen meget uregel- 

mæssig. Baglaarene længere end hos Gruppens andre 

Arter, Tanden som Regel ret kraftig og spids. Længde 

6-—10 mm. 

ég: Sidste Bugled bagtil afstudset og indtrykt. 

Paa Lang Ranunkel (Ranunculus lingua) og Enkelt 
Pindsvineknop (Sparganium simplex), maaske ogsaa paa 
Sødgræs (Glyceria) og Star (Carex), Maj—August. Al- 
mindelig. Friske Kokoner er fundne i Juni—August. 

6. D. obscura Gyll. Oversiden med mørkebrunt, 

meget mat Metalskær, Undersidens Behaaring gylden. 

Pronotum lidt bredere end langt, temmelig tæt punkteret, 

For- og Baghjørnerne tydeligt tandformet udstaaende. 

Vingedækkerne hvert med et Længdeindtryk langs Søm- 

men og et andet langs Siderne, bagtil omtrent lige af- 

studsede, Punktstriberne ikke særlig kraftige, bagtil be- 

tydelig finere, men dog ret tydelige, Punkturen fortil. 

indenfor Skulderbulen meget uregelmæssig. Baglaarenes 

Tand kraftig og spids, Bagskinnebenene, naar Dyret be- 

tragtes fra oven, mindre krummede end hos de nær- 

staaende Arter. Længde 8—10 mm. : 

Paa Vandplanter, vistnok især Star (Carex) og Kogle- 
aks (Scirpus). Udbredt, men ikke almindelig og kun sjæl- 
dent i større Antal. Juni og ved Foraarssigtning (over- 
vintrer som Imago). 

7. D. antiqua Kunze. Denne Art adskiller sig fra 

Gruppens andre Arter ved de i Oversigten angivne Kende- 

mærker og udmærker sig iøvrigt ved sin forholdsvis 

hvælvede og plumpe Form og ret korte og kraftige Ben, 

der giver den en vis Lighed med Plateumaris-Arterne. 

Oversiden med forholdsvis blankt, kobberfarvet, sjældnere 

svagt grønligt Metalskær, Undersidens Behaaring lyst 

gylden. Hovedets Pandeknuder meget svage. Følehornene 

temmelig tykke, 2. Led kun lidt længere end bredt, 3. Led 

c, 1/2 Gang saa langt som 2., 4, Led forholdsvis kort, 
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Pronotum noget bredere end langt. Vingedækkerne hvert 

med 2 ret svage Indtryk langs Sømmen og et svagt an- 

tydet Længdeindtryk langs Siden, bagtil lidt afrundet af- 

studsede, Punktstriberne fortil ret kraftige, bagtil meget 

finere og ret utydelige, Punkturen fortil indenfor Skulder- 

bulen kun i ringe Grad uregelmæssig. Baglaarene tykke. 

Længde 7—10 mm. 

Af denne Art kendes hidtil kun 3 danske Stkr., fundne 
i: Geels Skov d.%/; 1914. Den angives at leve paa Star 
(Carex) og er i Udlandet. truffen hyppigt i Selskab med 
D. impressa. 

8. D. bicolåra Zschach (sagittåriae Fabr.). Kendelig 

ved Vingedækkernes Indtryk, der giver denne Arts Overside 

et særlig ujævnt Udseende, og ved Oversidens grønlige 

eller sjældnere blaalige, silkeagtige Metalskær. Under- 

sidens Behaaring gylden. Følehornenes 3. Led c. 1"/2 Gang 

saa langt som 2. Pronotum ikke eller lidt bredere end 

langt, temmelig fint og meget tæt punkteret og med an- 

tydet Tværrynkning. Vingedækkerne bagtil lige afstudsede, 

hvert med 4 Indtryk langs Sømmen, nemlig et bag Scu- 

tellum, et foran Midten, der strækker sig skraat fremad 

henimod Skulderen, et bag Midten og et lidt foran Spid- 

sen, samt udenfor disse med 2 Indtryk, det ene omtrent 

i Midten, det andet bag denne; Punktstriberne er fortil 

temmelig fine, bliver mod Spidsen svagere og er foran 

denne yderst fine. Baglaarene med en tydelig, spids Tand, 

Bagføddernes 2. Led næppe længere end bredt. Længde 

8,5—11 mm. 

Paa Vandplanter, udbredt, men ikke almindelig; hyp- 
pigst i Juni. Den angives at leve paa Pindsvineknop (Spar- 
ganium), Sødgræs (Glyceria), Star (Carex) og Pilblad (Sa- 
gittaria sagittaefolia). 

9.D.m arginåta Hoppe (limbåta Panz., lémnae Fabr.). 
Denne Årt staar den foregaaende meget nær, men ad- 

… skiller sig fra den ved, at Vingedækkernes Sømindtryk er 

svagere og de 2 yderste Indtryk forsvundne eller i det 

- 
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højeste ganske svagt antydede samt ved, at Vingedæk- 

kerne langs Sideranden næsten altid er forsynede med 

en purpurfarvet eller grønlig eller blaalig Længdestribe. 

Oversidens Metalskær iøvrigt temmelig varierende, oftest 

| messingfarvet. Undersidens Behaaring gylden. Øjnene lidt 

mindre fremstaaende end hos D. bicolora. Følehornenes 

3. Led som Regel lidt kortere end hos den foregaaende 

og næppe 1'/> Gang saa langt som 2. Pronotum ikke eller 

lidt bredere end langt, Punkturen lidt kraftigere end hos 

… den foregaaende. Vingedækkernes Punktstriber omtrent 

som hos den foregaaende, Spidsen som Regel lidt skraat 

afstudset. Baglaarenes Tand oftest svag og stump eller 

(hos 29) endog utydelig, undertiden dog kraftigere end hos 

den foregaaende, men ikke saa spids; Bagføddernes 2. Led 

næppe saa langt som bredt. Længde 8—11 mm. 

Almindelig paa Grenet Pindsvineknop (Sparganium 
ramosum), maaske ogsaa paa andre Vandplanter, Maj— 
August. Æg er fundne i August, paa de Dele af de yder- 
ste Blade, der ser under Vandet, og friske Kokoner i Juli 
og August. 

10. D. impréssa Payk. Nærbeslægtet med de to 

følgende, fra hvilke den adskiller sig ved de i Oversigten 

angivne Kendemærker. Fra de to foregaaende adskiller 

denne og de to følgende Arter sig bl. a. ved gennemsnit- 

lig betydelig ringere Størrelse. Oversidens Metalskær 

kobberfarvet, kun sjældent og i meget ringe Grad va- 

rierende, noget blankere og mindre silkeskinnende end 

hos de to følgende og D. bicolora; Undersidens Behaaring 

gylden. Hovedet med stærkt fremspringende Øjne, over 

disse tydeligt smallere end Pronotum fortil, Følehornene 

tykkere end hos de to følgende. Pronotum ganske lidt ($) 

eller noget (2) bredere end langt, med tandformet ud- 

staaende Forhjørner, bagtil kun svagt tilsmalnet, Midt- 

furen oftest temmelig tydelig og lang, Punkturen”ret fin 

og tæt, Mellemrummene mellem Punkterne oftest blan- 

kere end hos de to følgende. Vingedækkerne, især hos 9, 

forholdsyis bredere end hos D. thalassina, af Sømind- 
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… trykkene er de tre forreste næsten altid tydelige, det 4de 

foran Spidsen som Regel forsvundet; Punktstriberne er 

. fortil mindre kraftige og bagtil betydeligt finere end hos 

de to følgende og Stribemellemrummene især fortil tyde- 

ligt bredere end hos disse. Baglaarenes Tand meget svag, 

undertiden utydelig, Bagføddernes 2. Led tydeligt længere 

end bredt. Længde 6—9 mm. 

Paa Vandplanter, især vistnok Star (Carex) og Kogle- 
aks (Scirpus), temmelig almindelig; Maj, Juni. 

11. D.thalassina Germ. Denne almindelige, stærkt 

varierende Art staar den foregaaende nær, men lader sig 

dog uden større Besvær adskille fra denne, hvorimod den 

er meget vanskelig at skelne fra den følgende, langt sjæld- 

nere Art. Gennemgaaende lidt slankere end baade den 

foregaaende og den følgende. Oversidens Metalskær silke- 

skinnende, i Farven ret stærkt varierende, oftest messing- 

eller kobberfarvet, undertiden purpurfarvet, grønligt eller 

blaagrønt; Undersidens Behaaring gylden. Hovedet med 

stærkt fremspringende Øjne, over disse ofte, især hos 

å, kun lidt smallere end Pronotum fortil; Følehornene 

meget varierende i Længde, oftest men ikke altid forholds- 

vis længere end hos' samme Køn af den følgende Art. 

Pronotum ikke eller noget bredere end langt, den største 

Bredde ligger oftest over de svagt tandformet fremsprin- 

gende Forhjørner, herfra tilsmalner Pronotum oftest be- 

tydeligt til omkring Midten, hvor det hyppigt er noget 

indsnøret, Midtfuren ofte temmelig kort og utydelig, Punk- 

turen tæt og temmelig fin. Vingedækkerne forholdsvis 

" smalle, Punktstriberne fortil meget kraftige, saa at de her 

oftest endog er bredere end Stribemellemrummene, bag- 

til finere, men dog forholdsvis kraftige; af Sømindtryk- 

kene er som Regel kun de to forreste nogenlunde tyde- 

lige, hvorfor Vingedækkerne har et jævnere Udseende 

end hos den foregaaende og den følgende. Baglaarenes 

Tand stærkt varierende, oftest kraftig og langt stærkere 

end hos den foregaaende og den følgende, men under- 
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tiden meget svag. Bagføddernes 2. Led tydeligt længere 

end bredt. Længde 7—9 mm. 

Paa Vandplanter, bl. a. vistnok Kogleaks (Scirpus), Star 
(Carex) og Dunhammer (Typha); almindelig; Maj— Juli. 

12. -D. brevicérnis Ahr. Meget nær beslægtet 

med den foregaaende, men adskilt fra den ved, at Pro- 

notum som Regel er bredest ikke over de næppe frem- 

springende Forhjørner, men lidt bag disse og tydeligt 

finere og oftest tættere punkteret, samt ved at Vingedæk- 

kerne har 3—4 oftest tydelige Indtryk. Endvidere er For- 

men, især hos Hunnen, bredere, Hovedets Midtfure dybere 

og Øjnene som Regel mindre fremspringende, saa at Ho- 

vedet over disse er betydeligt smallere end Pronotums 

bredeste Sted, og Baglaarenes Tand er yderst svag og 

ofte næppe synlig. Oversidens Metalfarve er oftest mørkt 

kobberfarvet. Længde 7—10 mm. 

Vistnok en af vore sjældneste Sivbukke. Funden ved 
Fursø, paa Falster, ved Esbjerg og paa Fanø. Maj, Juli. 
Maaske paa Dunhammer (Typha). 

3. Gruppe. 

Pronotum og .Vingedækkerne nøgne. Ben og 

Følehorn oftest delvis lyse. Baglaarene utandede, 

ikke naaende tilbage til Vingedækkernes Spids. 

13. D. vulgåris Zschach (typhae Ahr.). Denne og 

den følgende Art adskiller sig fra Gruppens andre Arter 

ved, at Vingedækkerne er fladere, fortil tydeligere ind- 

trykte samt i Stribemellemrummene finere tværrynkede 

og derfor med mattere, mere silkeagtigt Skær. Temme-. 

lig flad, Oversiden med grønligt, blaagrønt, kobberrødt 

eller purpurfarvet Metalskær, hvert Vingedække hyppigt 

nær Sømmen med et mørkt purpurfarvet eller metalblaat 

Længdebaand, Undersidens Behaaring sølvhvid. Følehor- 

nenes Led oftest med lysere Rod, 2. Led i det højeste 
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ganske lidt længere end bredt, 3. Led c.1'/» Gang saa 

langt som 2. Pronotum c. saa langt som eller lidt bredere 

end langt, tæt og kraftigt punkteret, ret mat. Vingedæk- 

kerne fortil temmelig parallelsidede, fortil med et svagt, 

men tydeligt Indtryk, der fra; Skuldrene strækker sig 

skraat tilbage mod Sømmen, 

Punktstriberne fortil ret kraf- 

tige, bagtil lidt finere og 

oftest sammenflydende i en 

mere eller mindre uregel- 

mæssig Punktur. Laarenes, 

Skinnebenenes og Fodled- 

denes Rod mere eller min- 

dre tydeligt rødlig, 2. Fod- 

led i det højeste ganske 

lidt længere end bredt. 

Længde 6—9 mm. 

-å: Sidste Bugled i Mid- 

ten ved Bagranden med et 

dybt Indtryk. 

.Paa Vandplanter, især 
vistnok Smal Dunhammer 
(Typha angustifolia); Juni, 
Juli. Udbredt, men ikke 
saa almindelig som den 
følgende. 

14. D. simplex Fabr. 

(lineåris: Hoppe) (Fig. 10). 
… Ligner den  sforegaaende Fig. 10. Donacia simplex. 

yderst stærkt, men adskiller P.X7. 
sig fra den ved de i Over-- 

sigten nævnte Kendemærker samt ved, at Vingedækkerne 

altid er ensfarvede. Oversidens Metalskær ligesom hos den 

foregaaende stærkt varierende i Farve. Længde 7—9 mm. 

Paa Vandplanter, især. vistnok Smal Dunhammer 
(Typha angustifolia); Juni, Juli. Almindelig. 
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[D. arundinis Ahr. (fénnica Payk.). Let kendelig 
fra Gruppens andre Arter ved de næppe tværrynkede, 
blanke Stribemellemrum. Minder i Formen en Del om . 
D. versicolorea, men adskiller sig fra denne Art ved de 
utandede Laar, ved smallere Vingedækker med finere 
Punktstriber og for Hovedformens Vedkommende ved 
Farven. Blankt rødgul, Hoved og Scutellum metalsorte 
eller sortgrønne, Følehornene sorte, Leddenes Rod mere 
eller mindre tydeligt rødlig, Benene .Tødlige, Laarenes 
Overside og ofte ogsaa Skinnebenenes Yderside mørk 
undertiden Benene helt mørke; Undersidens Behaaring 
sølvhvid. Følehornenes 3. Led c. 1'/>» Gang saa langt som 
2. Pronotum c. saa bredt som. eller lidt bredere end 
langt. Vingedækkernes Punktstriber ret kraftige. Længde 
7—10 mm. 

å: Sidste Bugled i Midten ved Bagranden med et 
svagt Indtryk. 

Hos Varieteten Malinowskyi AÅhr. er hele Over- 
siden metallisk mørktgrønlig eller mørktviolet med lysere 
grønligt Metalskær paa Siderne. Overgangsformer er fund- 
ne, hos hvilke kun Pronotum (helt eller delvis) eller til- 
lige en Længdeplet paa hvert Vingedække er mass, 
grønne. 

Denne Art, der bl. a. er funden i Nordtyskland og i 
Finland, kunde muligvis træffes ogsaa hos os. Den findes 
i Juni, mest under Vandoverfladen paa Stænglerne af 
Tagrør (Phragmites), Sødgræs (Glyceria) og Frøbid (Hy- 
drocharis morsus ranae).] 

15. D. semicuprea Panz. En meget varierende, men 

let kendelig Årt. Oversidens Metalskær forskelligt farvet, 

Vingedækkerne hyppigst kobber- eller purpurfarvede med 

grønne eller blaagrønne Sider, Undersidens Behaaring 

sølvhvid; Følehornene sorte, Leddenes Rod undertiden 

rødlig, Benene metalsorte, Laarenes Rod og delvis Skinne- 

benene ofte lysere; undertiden skal Ben og Følehorn 

kunne være overvejende eller helt lyse. Pronotum Cc. saa; 

langt som bredt, tæt og ret kraftigt punkteret. Vingedæk- ÅL 

kerne forholdsvis hvælvede, temmelig korte, med ret kraf- 

tige, bagtil tydelige Punktstriber. Stribemellemrummene 

med temmelig grove Tværrynker, der som Regel kun i 

ringe Grad betager Vingedækkerne deres Glans, Spidsen 
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kun svagt afstudset. Bagføddernes 2. Led mindst saa bredt 

som langt. Længde 5—9 mm. 
åg: 1. Bugleds Midte med et svagt Længdeindtryk. 

Vingedækkerne smallere, med meget svagere rundede Sider 

end hos 92. 

En af vore almindeligste Sivbukke; paa Høj Sødgræs 
(Glyceria spectabilis); April--Aug. Æggene, der afsættes 
paa Bladene under Vandet, er fundne i Maj—Juli, friske 
Kokoner i Juni—Juli og September—November, Kokoner 
med Imago i fra September til Maj. 

16. D. clåvipes Fabr. (menyånthidis Fabr.). Denne 

let kendelige Art udmærker sig bl. a. ved de meget lange 

Fødder. Slank, Oversidens Metalskær temmelig blankt, 

oftest grønligt, sjældnere kobberfarvet eller blaaligt, Føle- 

hornene lysere eller mørkere brune eller sorte med brun- 

lig Spids, Benene rødlige, Fødderne, Skinnebenenes Rod 

og Laarspidsen oftest mørkere. Undersidens Behaaring 

sølvhvid. Følehornenes 3. Led c. 1//> Gang saa langt som 

2. Pronotum c. saa langt som bredt, blankt, fint og spredt 

punkteret, hist og her fint tværrynket, med forholdsvis 

tydelige Sideknuder. Vingedækkerne langstrakte, uden 

tydelige Indtryk, Punktstriberne temmelig kraftige, bagtil 

ret tydelige, Stribemellemrummene svagt tværrynkede og 

tillige yderst fint chagrinerede, Spidsen kun. svagt af- 

studset. Bagfødderne omtrent saa lange som Bagskinne- 

benene, deres 2. Fodled meget længere end bredt og kun 

lidt, kortere end 1. Led. Længde 7—12 mm. 

Temmelig almindelig paa Tagrør (Phragmites com- 
munis); Juni, Juli. 

4. Gruppe. 

Hele Oversiden fint og tæt behaaret. Ben og 

. Følehorn delvis lyse. Baglaarene utandede, ikke 

naaende tilbage til Vingedækkernes Spids. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. É 3 

- 
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17. D. cinérea Hbst. (hydråcharis Fabr.). Let kende- 

lig fra alle vore andre Arter ved den behaarede Over- 

side. Oversiden med grønligt eller kobberfarvet Metal- 

skær, der mere eller mindre stærkt skjules af den sølv- 

graa Behaaring, Undersidens Behaaring sølvhvid; Føle- 

hornene sorte, Leddenes Rod ofte lysere, Benene metal- 

sorte, Laarroden og delvis Skinnebenene lyse. Pronotum 

c. saa langt som eller lidt bredere end langt, yderst fint 

og tæt punkteret. Vingedækkerne hvert med 2 svage eller 

næsten forsvundne Indtryk langs Sømmen, Punktstriberne 

ret fine, bagtil endnu finere, men tydelige, Stribemellem- 

rummene yderst fint og. tæt rynket-punkterede, Spidsen 

afrundet eller svagt afstudset. Længde 7—11 mm. 

åg: Sidste Bugled i Midten ved Bagranden med et 

Indtryk. 

Paa Dunhammer (Typha), udbredt, men ikke alminde- 
lig; Maj— August. Friske Kokoner er fundne i September. 

[D. tomentåsa Ahr. Denne Art ligner den fore- 
gaaende stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Over- 
sigten angivne Kendemærker samt ved slankere, smallere 
Form, slankere Følehorn og kraftigere Punktstriber paa 
Vingedækkerne. Længde 7—10 mm. 

Denne Art, der bl. a. er funden i Nordtyskland og 
Skaane, kunde muligvis findes ogsaa i Danmark. Den an- 
gives at leve paa Brudelys (Butomus umbellatus); Juni, 
August.] 

3. Plateumaris Thoms. 5 

Denne Slægt staar Donacia overordentlig nær, 

men adskiller sig fra den ved, at Vingedækkernes 

Søm bagtil har stærkt fremtrukket Underrand, 

saa at der mellem Sømmens Over- og Underrand 

danner sig et temmelig bredt Længdeparti. End- 

videre er 1. Bugled som Regel tydeligt kortere 

end de øvrige Bugled tilsammen (hos Pl. braccata 9 
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og consimilis 2 er det dog c. saa langt som disse). 

Kroppen er noget mere hvælvet og plumpere end 

hos de fleste Donacier og Benene noget kraf- 

tigere. Skinnebenene er ved Spidsen paa Yder- 

siden svagt tandformet udtrukne, hvad der kun 

er Tilfældet hos faa Donacia-Arter, og er — bort- 

set fra Pl. sericea og discolor — mere kantede. 

Hannens Mellem- og Bagskinneben er ved Spid- 

sen paa Indersiden kort tornformet udtrukne, hvil- 

ket ikke er Tilfældet hos Donacia. 

Af Arterne danner Pl. sericea og discolor en Over- 

gang til Donacia. Mærkeligt er det, at medens Donacia- 

Arterne for Imagos Vedkommende er lette at adskille fra 

Haemonia, men kun skilt fra Plateumaris ved svage Ka- 

rakterer, er Donacialarverne tydeligt adskilt fra Larverne 

til Plateumaris braccata og rustica eller affinis, medens 

de ikke kan skilles fra Haemonialarverne. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum nøgent. Vingedækkerne som Regel 
med Indtryk. Benene overvejende mørke, 

smed: Metals lanser senere KS STE SER MEE >. ØE 
Pronotum meget fint behaaret. Vingedækkerne 

uden Indtryk. Benene som Regel rødgule 
ellersrød brune Es OSSE SE GR SE re 3: 

2. Følehornenes 3. Led over dobbelt saa langt som 
bredt, 4. Led over 3 Gange saa langt som 
bredte (Fis filvenstre) SS ASER IFserieea: 

Følehornenes 3. Led ikke dobbelt saa langt som 
bredt, 4. Led ikke 3 Gange saa langt som 
Bred (EL EHIN Ø JE REDER &diseoFor: 

3. Vingedækkerne ikke dobbelt saa lange som til- 
sammen brede, i Midten betydeligt udvidede 
og med rundede Sider. Pronotum med tand- | 
formet fremstaaende Forhjørner.. 4. consimilis. 

Vingedækkerne mindst dobbelt saa lange som 
- tilsammen brede, i Midten ikke eller kun 
svar udvidede 3 0 ET FASE SST TS ASE 4. 
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4. Større, 9—12 mm. Følehornene c. dobbelt saa 
lange som Hoved + Pronotum. Pronotum 
med tydelige Sideknuder. Vingedækkerne 
hos & og 9 sorte, med' svagt mørkt Metal- 
SKÆR KR 1 SD REE SS FANEN BENENE STEGE 3. braccåta. 

Fig. 11. De inderste Følehornsled hos Plateumaris 
sericea (tilvenstre) og Pl. discolor (tilhøjre). 

Fig. 12. Hovedet af Plateumaris rustica (a) og PI. 

affinis (b). m. Mundskjoldet. Skraveringen viser det 
glatte Parti hos Pl. rustica. 
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Mindre, 6—9 mm. Følehornene ikke dobbelt saa 
lange som Hoved + Pronotum. Pronotums 
Sideknuder ret utydelige. Vingedækkerne hos 
Q som Regel med tydeligt, lyst Metalskær.. 5. 

5. Hovedet mellem Følehornenes Indledningssted 
(lige bag Mundskjoldets Bagrand) med et glat 
og blankt Parti; Mundskjoldet bredere end i 
Midten langt, fortil ikke tilsmalnet (Fig. 12, a) 

5. rustica. 
Hovedet mellem Følehornenes Indledningssted 

punkteret lige til Mundskjoldets Bagrand. 
Mundskjoldet næppe bredere end i Midten 
langt, fortil svagt tilsmalnet (Fig. 12,b).. 6.affinis. 

1. Pl. sericea L. (micans Ahr.). Denne og den føl- 

gende Art adskiller sig fra Slægtens øvrige Arter ved 

" nøgent Pronotum, slankere Krop og slankere, mørkere 

Ben, Oversidens som Regel kraftige Metalglans hos begge 

Køn og Vingedækkernes svage, men som Regel tydelige 

Indtryk. Oversiden med tydeligt Metalskær, der varierer 

"yderst stærkt, lige fra kobber- eller messingfarvet til rød- 

gyldent, grønt, blaat eller violet. Undersiden med tæt, 

hvid eller gullig Silkebehaaring. Følehornene sorte, mod 

Roden med Metalglans, Leddenes Rod undertiden lysere; 

Benene sorte, med Metalglans. Pronotum mat, silkeskin- 

nende, Cc. saa langt som eller lidt længere end bredt, bag- 

til i Reglen lidt tilsmalnet, med spidst udstaaende For- 

hjørner, mere eller mindre tydelig Længdemidtfure, meget 

fint punkteret og rynket, i Bunden yderst fint chagrineret. 

Vingedækkerne temmelig smalle, Tilsmalningen mod Spid- 

sen begyndende temmelig langt fremme, Punktstriberne 

ret kraftige, Stribemellemrummene mere eller mindre 

tydeligt tværrynkede. Baglaarene med en kraftig, bred, 

trekantet, spids Tand. Længde 7—10 mm. 

gå: Smallere. Mellem- og Bagskinnebenenes Spids paa 

. Indersiden ganske kort, tornformet ve ke pringenge. 1. Bug- 

led i Midten med et Indtryk. 

Temmelig almindelig paa Sumpplanter, bl. a. vistnok 
Star (Carex) og Kalmus (Acorus). Den søger ogsaa Blom- 
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sterne af Gul Iris (Iris pseudacorus). Maj, Juni. Over- 
vintrer vistnok som Imago. 

2. Pl. discolor Panz. (sericea Ahr.) (Fig. 13). Meget 

nær beslægtet med den foregaaende, men adskilt fra den 

ved de i Oversigten nævnte 
Kendemærker samt ved 

plumpere Legemsform, kor- 

tere Følehorn, lidt blankere, 

oftest lidt stærkere punk- 

teret og rynket Pronotum, 

hvis Forhjørner ikke er saa 

tydeligt udstaaende, bagtil 

meget kortere tilsmalnede 

Vingedækker og lidt tyndere 

Behaaring paa Undersiden. 

Endvidere er Følehornenes 

ydre Led saavel som Skinne- 

benene og Fødderne som 

Regel lysere mod Roden. 

Oversidens Metalfarve lige 

saa stærkt varierende som 
hos den foregaaende. Læng- 

.de 6,5—9 mm. 

åg: Som den foregaaende. 

; Sjældnere end den fore- 
Fig. 13. Plateumaris discolor. gaaende. Paa Sumpplanter, 

SAD bl. a. vistnok paa Star (Ca- 
rex) og Liden Kæruld (Erio- 

phorum alpinum). Den søger ogsaa Blomsterne af Kær- - 
Mysse (Calla palustris). Maj, Juni. Overvintrer som Imago. 

3. Pl. braccåta Scop. (nigra Fabr.). Kendelig fra de 

andre Arter ved den betydelige Størrelse og de hos begge 

Køn sorte, kun svagt metalskinnende Vingedækker. Sort, 

med svagt Metalskær, Pronotum med grønligt eller sjæld- 

nere blaaligt eller purpurfarvet Metalskær, Følehornene, 

ofte med Undtagelse af Leddenes Spids, Benene og de 
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4 sidste Bugled rustrøde, meget sjældent helt mørke. 

Undersidens Behaaring graalig eller gullig. Følehornene 

forholdsvis lange. Pronotum c. saa langt som ($) eller 

lidt bredere end (29) langt, bagtil. tydeligt tilsmalnet, For- 

hjørnerne kun svagt tandformet udstaaende, Midtfuren fin 

eller utydelig, Punkturen fin og hos & spredt, hos 2 ret 

tæt. Vingedækkerne over (3) eller c. (2) dobbelt saa lange 

som tilsammen brede, temmelig parallelsidede, Punkt- 

striberne ret kraftige, Stribemellemrummene ret kraftigt 

tværrynkede. Længde 9—12 mm. | 
øg: Mellem- og Bagskinnebenenes Spids paa Inder- 

siden ganske kort tornformet fremspringende. Baglaarenes 

Tand kraftig (hos 2 svag eller utydelig). 1. Bugled i Midten 

med et Indtryk. 

Udbredt, men sjælden; paa Tagrør (Phragmites com- 
munis); Maj, Juni og Begyndelsen af Juli; overvintrer 
som Imago. Æg er fundne i Begyndelsen af Juli, friske 
Kokoner i Juni. Arten træffes, i Modsætning til de andre 
Arter, oftest kun enkelt- eller parvis, men kan dog under- 
tiden tages i store Masser. 

4. Pl. consimilis Schrank (discolor Hoppe). Adskilt 

fra de andre Arter ved de temmelig korte, i Midten noget 

udvidede Vingedækker med noget rundede Sider. Over- 

siden hos & sort, oftest med mørkt Metalskær, hos 92 med 

messingfarvet Metalskær, Undersiden mørk, Bugleddenes 

Bagrand, især hos 3, mere eller mindre udbredt rødlige; 

Følehorn og Ben rødlige, de førstes Led undertiden mør- 

- kere mod Spidsen. Følehornene hos Z omtrent, hos 29 

ikke nær dobbelt saa lange som Hoved + Pronotum. Pro- 

notum Cc. saa langt som bredt, fortil og bagtil lidt til- 

smalnet, Forranden stærkt buet, . Baghjørnerne kun svagt 

fremspringende, Punkturen tæt og temmelig fin. Vinge- 

dækkernes Stribemellemrum fint og tæt tværrynkede. 

. Længde 6—9 mm. E 

— & og 2: Som den foregaaende. 
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Hidtil vistnok kun funden i Jylland, hvor den er ud- 
bredt (f. Eks. Randers, Laurberg, Horsens, Vejle, Kolding, 
Haderslev, Nørholm) og paa Bornholm (ved Ormebæk og 
Rosmandebæk). Paa Sumpplanter, bl. a. vistnok Star (Ca- 
rex); Maj—Juli. 

5. Pl. råstica Kunze. Oversiden hos $ sort, ofte 

med svagt grønligt eller blaaligt Metalskær, hos 2 med 

brunligt eller grønligt Metalskær, meget sjældent sortblaa 

eller sortgrøn; Følehornene rustrøde, 3.—11. Led mod 

Spidsen i større eller mindre Udstrækning sorte, Benene 

rustrøde, meget sjældent mørkere, Bugen oftest over- 

vejende mørk. Følehornene temmelig slanke. Pronotum 

foran Baghjørnerne som Regel kun svagt indsnøret, For- 

randen paa hver Side ved Forhjørnerne som Regel næppe 

fortykket, Punkturen ret tæt og fin. Vingedækkernes Punkt- 

rækker oftest ret fine, Stribemellemrummene hos & fint 

chagrinerede og oftest med Antydning af Tværrynker, hos 

QC fint punkterede og tydeligt EGEDE SE Længde 6— 

9 mm. 

å: Baglaarene med en stor, meget bred, fekantet Tand. 

Q: Baglaarene med en meget svag eller utydelig Tand. 

Følehornene betydeligt kortere end hos $. 

Denne Årt er udbredt i Nordsjælland (Lyngby- Mose, 
Geels Skov, Ballerup) og antagelig ogsaa i vore øvrige 
Landsdele (bl. a. funden paa Fyn). Den lever paa Star 
(Carex), i Juni og Juli. : 

6. Pl. affinis Kunze. Yderst nær beslægtet med den 

foregaaende, som den ligner overordentligt stærkt. For- 

uden ved de i Oversigten nævnte, mest konstante Kende- 

tegn adskiller den sig fra Pl. rustica i følgende Henseen- 

der: Hannens sorte Farve har i Reglen et tydeligt violet. 

Skær. Følehornenes 3.—11. Led er som Regel i mindre 

Udstrækning — undertiden næsten slet ikke — mørkt 

farvede. Benene er gennemgaaende lidt lysere. Bugen er 

som Regel overvejende rødlig. Følehornene er — især 

hos 3 — forholdsvis kortere og mindre forskellige i 
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-Længde hos g og 2%. Pronotum er foran Baghjørnerne 

oftest betydeligt stærkere indsnøret og dets Forrand paa 

hver Side ved Forhjørnerne oftest tydeligt fortykket. Vinge- 

dækkerne er som Regel lidt slankere, Punktrækkerne of- 

test lidt kraftigere, Stribemellemrummene hos F oftest 

uden Antydning af og hos 2 med mindre kraftig Tvær- 

rynkning. Endelig er Baglaarenes Tand hos 3 som Regel 

mindre bred og stærkere tilspidset og hos 9 som Regel 

lidt større og spidsere. Længde 6—9 mm. 

Denne Årt er udbredt i Jylland (Lundby Krat, Moes- 
gaard, Silkeborg, Funder) og ogsaa funden i Nordsjælland 
(Dyrehaven). Antagelig er den udbredt i alle vore Lands- 
dele. Den lever paa Star (Carex) og træffes vist gennem- 
gaaende noget tidligere end den foregaaende, bedst i Maj 
og Juni. 

2. Gruppe Criocerini. 

Øjnene udrandede, undtagen hos Orsodacne. 

Scutellum nøgent, for de danske Formers Ved- 

kommende med Undtagelse af Zeugophora-Arterne. 

Vingedækkerne med eller uden Punktstriber. Laa- 

rene utandede, Kløerne simple, tandede eller spal- 

tede, undertiden sammenvoksede ved Roden. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Kløerne ikke tandede eller spaltede.- Vingedæk- 
kerne med tydelige Punktstriber. Øjnene dybt 
UdFANdE de RESEN RD ME ERE ER 2: 

Kløerne tandede eller spaltede. Vingedækkerne 
uden tydelrse-Punktsrb er FE BUSTE d. 

2. Kløerne frie. Vingedækkerne rødgule eller sort- 
feømeder, vare tg i men: BE sr NES REN ÆRE 3: 

Kløerne sammenvoksede ved Roden. Vinge- 
.dækkerne ensfarvet metalblaa eller sorte. . 3. Lém a. 

3. Pronotums Sider i Midten dybt indsnørede. 
) Vingedækkerne ensfarvet rødgule., 1. Lilibceris. 

" Pronotums Sider uden Indsnøring i Midten, 
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bagtil undertiden svagt indsnørede. Vinge- 
dækkerne gule eller røde, med sort Tegning 

| 2. Cridceris. 
4. Pronotums Sider i Midten med en udstaaende 

Knude. Øjnene fortil tydeligt udrandede.... 
4.Zeugophora. 

Pronotums Sider uden Knude. Øjnene ikke ud- 
andele > FE REE SE EN SERENE 5. Orsodåcne. 

1. Lilioceris Reitter. 

Hovedet bagtil stærkt indsnøret ogsaa oven- 

paa, Issen bagtil med 2 Knuder, Øjnene dybt ud- 

randede. Pronotums Sider i Midten dybt ind- 

snørede. Vingedækkerne brede, ensfarvet rødgule, 

med tydelige Punktstriber. Kløerne frie og ikke 

tandede eller spaltede. Bagbrystet glat, dets Epi- 

sterner nøgne, glatte eller spredt punkterede, Over- 

siden nøgen. 

Arterne er i Stand til at frembringe en pibende Lyd 

ved at gnide Pygidium mod Vingedækkernes Underside. 

Arterne lever paa Planter, hørende til Liliefamilien 

og Konvalfamilien. Saavel Imago som Larven træffes paa 

Bladene. Larven er bedækket paa Ryggen med et Lag af 

sine egne Ekskrementer. Forpupningen finder Sted i Jorden. 

Oversigt over Arterne. 

1. Benene overvejende røde........... l. merdigera. 
BenenersSorer SETE SE SE SOS AD SES ISEN 2. lilii. 

1. L. merdigera L. (brunnea Fabr.). Oversiden blankt 

rød, Hovedet sjældent delvis eller endog helt sort, Pro- 

notum sjældent bagtil sort. Undersiden sort, Bugen bag- 

til eller i større Udstrækning rød. Følehornene sorte, 

sjældent delvis eller endog helt røde, Benene røde, Laar- 

roden, Knæleddet og Foden oftest sorte. Hovedet lidt 
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” smallere end Pronotum; dette lidt bredere end langt, med 

en Punktrække i Midtlinien, iøvrigt kun meget enkelt 

"punkteret. Vingedækkerne tilsammen c. dobbelt saa brede 

som Pronotum, foran Midten med et svagt antydet Tvær- 

indtryk, Siderne fortil omtrent parallelle. Længde 6—7,5 mm. 

Temmelig almindelig i Skove paa Arter af Konval 
(Polygonatum), Liliekonval (Convallaria) og Løg (Allium). 
Juni, Juli. Æg er fundne d. ”/;; Larverne fremkom d. %/6. 

2. L. lilii Scop. (merdigera Fabr.). Sort, Pronotum og 

Vingedækkerne røde. Ligner iøvrigt den foregaaende, men 

er lidt slankere og gennemsnitlig ganske lidt større. 

Længde 6—8 mm. 

Paa Arter af Lilie (Lilium), især i Haver paa Lilium 
candidum. Herhjemme kun funden for mange Aar tilbage, 
i Haver bl. a. omkring København samt -i Haderslev, i 
Sønder Hostrup (Syd for Aabenraa), i Sønderborg og i 
Madskov paa Als paa Stor Konval (Polygonatum multi- 
florum). April—Juli. 

2. Cribceris Geoffr. 

Adskilt fra den foregaaende Slægt ved, at Ho- 

vedet bagtil er tilsmalnet, men ikke indsnøret 

ovenpaa, at Issen mangler Knuder, at Pronotums 

Sider undertiden er indsnørede svagt bagtil, men 

ikke i Midten, at Vingedækkerne er sort og rødt 

eller gult tegnede, og at Bagbrystet paa Siderne 

er tæt punkteret og dets Episterner meget tæt 

punkterede og behaarede. 

Arterne kan ligesom den foregaaende Slægts Arter 

frembringe en pibende Lyd. De lever paa Asparges-Arter. 

Larven er bedækket paa Ryggen af et Lag af sine egne 

" Ekskrementer. Den forpupper'sig i en Kokon i Jorden. 
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Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne omtrent dobbelt saa lange som 
tilsammen brede, deres Søm blaasort.. 1.aspåragi. 

Vingedækkerne c. 1'/2 Gang saa lange som til- 
sammen brede, deres Søm rødgul.......... 

2.duddecimpunctåta. 

1. C.aspåragi L. (Aspargesbillen) (Fig. 14). Blaasort, 

Pronotum rødt, ofte med 1, 2 eller 3 mørke Pletter. Vinge- 

dækkerne med rød Side- 

rand, der bagtil strækker 

sig ind mod Sømmen til 

1. Punktstribe, og med 3 

gule, kantede Pletter, af 

hvilke de to bageste for- 

ener sig med den røde 

Siderand; Følehorn og Ben 

sorte, Skinnebenene ofte, 

Laarene undertiden med 

lysere Rod. Hovedet saa 

bredt som Pronotum, dette 

omtrent saa langt som 

bredt, med svagt rundede 

Sider, spredt, ret kraftigt 
punkteret. Vingedækker- 

nes 3 inderste og 2 yderste 

Punktstriber dybere end 

de øvrige. Længde 5— 

Fr: ; 6,5 mm. 

Fig. 14. Aspargesbillen åg: For- og Mellem- 
(Crioceris asparagi). %. X 8. skinnebenene stærkere 

| indadkrummede end hos 

2 og paa Indersiden nær Spidsen med en yderst kort 

Torn. . 

Paa Asparges (Asparagus officinalis) i Haver, udbredt, 
men ikke almindelig. Undertiden skadelig. Juni—August. 

Den ovenfor beskrevne Farvetegning er underkastet 
betydelige Variationer. 
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2. C.duddecimpunctåta L. Rødgul, Scutellum, 6 

smaa Pletter paa Vingedækkerne, Struben, Brystet og 

"1. Bugleds Midte sorte; Følehornene sorte, Hofteringene, 

Laarenes og Skinnebenenes Spids og Fødderne sorte. 

Hovedet saa bredt som Pronotum, dette lidt bredere end 

langt, med svagt rundede Sider, fint og ret tæt punkteret, 

med iblandede grovere Punkter. Vingedækkerne meget 

bredere end hos den foregaaende. Længde 5—6,5 mm. 

åg: Mellem- og Bagbenenes Skinneben og Fødder 

meget bredere end hos 2. 

Paa Asparges (ÅAsparagus officinalis), herhjemme kun 
funden for mange Aar siden i Haver ved Frederiksdal og 
Fredensborg samt i Sønderborg. Juli, August. 

Den ovenfor beskrevne Farvetegning er underkastet 
betydelige Variationer. 

3. Léma Lac. 

Øjnene dybt udrandede. Pronotums Sider ind- 

bugtede i eller bag Midten. Vingedækkerne lang- 

strakte, temmelig parallelsidede, ensfarvet metal- 

blaa eller sorte, med tydelige Punktstriber. Kløerne 

ikke tandede eller spaltede, men sammenvoksede 

ved Roden indtil Midten, en Karakter, hvorved 

denne Slægt let adskilles fra (Gruppens andre 

Slægter. Oversiden nøgen, metalblaa, undertiden 

med rødlige Ben eller tillige rødligt Pronotum. 

" Af de forskellige Arter forekommer dog und- 

tagelsesvis Eksemplarer, hvor den metalblaa Farve 

er erstattet af en sort, mere eller mindre mat Farve. 

Arterne kan paa lignende Maade som de 2 fore- 

gaaende Slægters Årter frembringe en pibende Lyd, der 

dog er meget svag. Larverne er paa Ryggen -bedækkede 

af et Lag af deres egne Ekskrementer. De forpupper sig 

i en Kokon i Jorden. 
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Oversigt over Arterne. 

15 Pronotum TØd EYE SER AE See 4.melandpa. 
Pronotum metalblaat eller -grønt eller sort... 2. 

2 Benene srø de us SEN SE US ed DS ARE tristis. 
Benene sorte, oftest med Metalskær ......... Sy 

3. Pronotums Sider i Midten stærkt indbugtede, 
Punkturen grov, ret tæt........ l.puncticollis. 

Pronotums Sider indbugtede foran Roden, Punk- 
tUTFENSSPREd 5. HEE rar RRS HS SK REE EDER 4. 

4. Pronotum i Tværfuren foran Roden fint og tæt 
PUNK EL ET 5 SS ANE SEES SE SERGE 3. Erichsoni. 

Pronotums Tværfure foran Roden i Midten glat 
eller med enkelte større Punkter, paa Siderne 
proft rynket punkteret 5 REE 2.cyanélla. 

1. L. puncticdllis Curtis (cyanélla Weise). Større og 

bredere end de følgende Arter, fra hvilke den iøvrigt let 

kendes ved det groft punkterede, i Midten indsnørede 

Pronotum. Metalblaa eller -blaagrøn, Benene mørkt metal- 

blaa, med sorte Fødder, Følehornene sorte, med. metal- 

blaa Rod. Hovedet bagtil stærkt indsnøret, kraftigt og ret 

tæt punkteret, Øjnene store og meget stærkt hvælvede, 

Tindingerne længere end hos de følgende Arter. Pro- 

notum lidt bredere end langt, foran Bagranden — foruden 

selve Randlinien — med 2 fine, fordybede Linier og foran 

disse med et groft punkteret Tværindtryk; Pronotums 

Punktur er kraftig og fortættet i to svage Længdeindtryk, 

mellem hvilke der dannes et smalt, glat Længdemidtparti. 

Vingedækkernes Punktstriber temmelig fine. 1 nede 4— 

5,5 mm. 

Paa Arter af Bladhoved-Tidsel (Cirsium), udbredt, men 
ikke saa almindelig som de følgende Arter. Juni—August. 

2. L.cyanélla L. (lichénis Weise). Farven omtrent 

som hos den foregaaende. Hovedet med spredte fine og 

iblandede grovere Punkter,. bagtil noget indsnøret, Øjnene 

noget fremstaaende, Tindingerne meget korte. Pronotum 

omtrent saa langt som bredt, foran Roden noget indsnøret, 

Punkturen yderst fin og utydelig med spredte, iblandede 
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grove Punkter, der bl.a. paa Midten danner 2 omtrent 

parallelle, undertiden utydelige Længderækker. Vingedæk- 

kernes Punktstriber kraftige. Længde 3—4 mm. 

Almindelig paa lave Planter, paa Enge, Marker og 
Skovsletter. Den angives især at leve paa Hundegræs 
(Dactylis glomerata). Un- 
dertiden skadelig for 
Korn- og Græssorter. 

FSR ESGE re hSoni 

Suffr. (septentribnis Wei- 

se; Erichséni Weise?). 

Ligner den foregaaende 

stærkt, men adskiller sig 

… fra den ved det i Over- 

sigten nævnte Kende- 

mærke samt ved, at Pro- 

notums fine Punktur of- 

test er tydeligere og dets 

grove Punkter hyppigst 

ordnede i 3 Længderæk- 

ker paa Midten, at Vinge- 

dækkerne er forholdvis 

længere og smallere og 

deres Punktstriber finere, 

at Følehornenes 6.—11. 

Led er mere langstrakte, Fig. 15. Lema 'melanopa. X 11. 

og at Størrelsen gen- 

nemsnitligt er lidt betydeligere. Længde 3,5—4,5 mm. 

Som den foregaaende. 

[L. tristis Hbst. (flåvipes Suffr.). Let kendelig ved 
den ensfarvet metalblaa eller. -blaagrønne Krop og de 
rødgule Ben. Fødderne mørkere, Følehornene sorte. Tvær- 
furen foran Pronotums Rod fint og tæt punkteret, und- 
tagen i Midten. Vingedækkernes Punktstriber kraftige. 
Længde 3,5 mm. : 
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Denne Art, der angives at leve paa tørre Græspletter, 
kunde muligvis findes i Danmark.] 

4. L. melanépa L. (Fig. 15). Let kendelig ved det 
røde Pronotum. Metalblaa eller -grøn, Pronotum rødt, 

Følehornene sorte, Benene rødgule, med mørkere Fødder 

og Skinnebensspids. Hovedet fint punkteret. Pronotums 

Form og Punktur omtrent som hos L. Erichsoni. Vinge- 

dækkerne endnu slankere end hos L. Erichsoni, Punkt- 

striberne kraftigere end hos denne. Længde 3,5—4,5 mm. 

Som L. cyanella. Den kan undertiden være skadelig 
især for Hvede og Havre. 

4. Zeugophora Kunze. 

Kroppen tyndt behaaret. Øjnene tydeligt ud- 

randede. Pronotums Sider i Midten med en ud- 

staaende Knude. Vingedækkerne temmeligt parallel- 

sidede, med uregelmæssig Punktur, der ikke dan- 

ner Punktstriber. Kløerne korte, stærkt krum- 

mede, ved Roden med en stor, bred Tand. 

Hannen er kendelig fra Hunnen ved ringere Størrelse 

og ved, at 5. Bugleds Bagrand i Midten er let fremtrukket 

(hos 2 afstudset). | 

Arterne i denne Slægt, der udmærker sig ved den 

behaarede Overside, er knyttede til Poppel, især Bævre- 

asp. De. træffes hele Sømmeren igennem, bedst dog i 

Juni og August. 
Imago af Z. flavicollis gnaver Bladene paa Vader 

siden og lader Overhuden og Ribberne tilbage. Æggene 

lægges i Juni—Juli paa Bladundersiden, nær Bladranden. 

De i samme Blad levende Larver gnaver en fælles Mine, 

der snart fremtræder som en sort Plet og efterhaanden 

som oftest indtager omtrent den ene Halvdel af Bladet. 



49 

De første Larver er fuldvoksne i Juli. Forpupningen sker 

i Jorden. Antagelig har de andre Arter en lignende 

Levevis. i 

Oversigt over Arterne. 

iMEHele Oversiden rune dl ES E 4.Turneri. 
Vinsedækkerner Sorte»  y l EGE TE SR BESEREN PAR 

2. Pronotums Sideknuder ret spidse. Behaaringen 
paa Vingedækkernes Ryg yderst kort og næ- 
sten nedliggende. Hovedet bagtil sort 

1. flavicållis. 
Pronotums Sideknuder stumpe. Behaaringen 

paa Vingedækkernes Ryg ret lang, skraat op- 
STIEN AE SSR SE NÅ aetres ES AØSESEER 3: 

3. Pronotum tæt punkteret. . Hovedet helt rødgult 
3. subspindsa. 

Pronotum ret spredt punkteret. Hovedet oftest 
SOFFUbAS EL ERE 25 7 MDR SS BEER 2. scutellåris. 

1.Z. flavicéllis Marsh. Let kendelig fra de følgende 

Årter ved Pronotums temmelig spidse Sideknuder, Vinge- 

dækkernes paa Ryggen yderst korte og næsten nedlig- 

gende Behaaring og det næsten glatte, blanke Scutellum. 

Sort, Hovedet foran Øjnene, Pronotum, Forbrystet, Føle- 

hornenes 3 eller 4 inderste Led og Benene rødgule; Bag- 

laarene dog mørkere. Pronotums Punktur ikke ret. tæt, 

Forhjørnerne retvinklede. Vingedækkernes Punktur ikke 

saa tæt som hos de følgende Arter. Længde 2,5—3,5 mm. 

Almindelig paa Bævreasp (Populus tremula). 

2. Z. scutellåris Suffr. Gennemsnitligt større end 

de andre Arter. Sort, Hovedet helt eller (var. frontålis 

Suffr.) foran Øjnene, Pronotum, For- og Mellembryst, 

Følehornenes 3 eller 4 inderste Led og Benene rødgule; 

Sceutellum rødgult eller (saaledes hos var. frontalis) sort; 

… Vingedækkernes Yderrand fortil under Skuldrene ofte rød- 

gul. Pronotum temmelig spredt punkteret, Forhjørnerne 

lidt stumpvinklede. Vingedækkerne kraftigt og tæt punk- 

terede. Længde 3—4,5 mm. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 4 

- 



50 

Paa Arter af Poppel (Populus), bl. a. Bævreasp (P. tre- 
mula). Sjælden. Donse; Thorsager, Marselisborg Skov, 
Ry, Vejle, Kolding. 

De hidtil fundne danske —Pkselmplarej tilhører alle 
Varieteten frontalis. 

… 3. Z. subspindåsa Fabr. (Fig. 16). Blandt de sort- 

vingede Arter kendelig ved det helt rødgule Hoved og 

Pronotums tætte Punk- 

tur. Sort, Hovedet, Pro- 

… notum, For- og under- 
tiden  Mellembrystet, 

de 3 eller 4 inderste 

Følehornsled og Bene- 

ne rødgule; sjældent er 

Vingedækkernes Yder- 

rand fortil under Skul- 

drene og alle Føle- 

hornsleddene rødgule; 

Pronotums Forhjørner 

lidt stumpvinklede. 

Vingedækkerne kraftigt 

og tæt  punkterede. 

Længde 2,5—3,5 mm. 

Almindelig paa Arter 
af Poppel (Populus), 
bl. a. Bævreasp (P. tre- 
mula). 

Fig. 16. Zeugophora subspinosa. X 15... 4.Z.Turneri Power. 

j Let kendelig ved den 

ensfarvet brungule Overside. Brungul, Mellem- og Bag- 

brystet samt Bugen sorte. Pronotum med tæt Punktur, 

Sideknuderne stumpe, Forhjørnerne retvinklede. Vinge- 

dækkerne kraftigt og tæt punkterede. Længde 2,5—3,5 mm. 

Paa Bævreasp (Populus tremula), meget sjælden og 
stedegen. Hidtil kun fundet i Tisvilde Hegn (Maj og AÅu- 
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gust 1910, i Antal) samt paa Bornholm (et enkelt, dødt 
Stykke paa Strandbredden nær Arnager Fiskerleje, Juni 
1900). ; 

5. Orsodåcne Latr. 

Oversiden snart behaaret, snart (hos den dan- 

ske Art) nøgen eller omtrent nøgen. Øjnene ikke 

udrandede (i Modsætning til Gruppens samtlige 

andre Slægter). Pronotum noget hjerteformet, Si- 

derne uden Knuder. Vingedækkerne langstrakte, 

temmelig parallelsidede, med uregelmæssig Punk- 

tur, der ikke danner tydelige Punktstriber. Kløerne 

svagt krummede, midt paa Indersiden med en 

- smal, spids Tand. 

1. O. cérasi L. Oversiden omtrent nøgen, Under- 

siden tæt behaaret. Gul, Brystet og Bugen oftest brun- 

lige eller sorte; ofte breder den sorte Farve sig mere, 

saa at hele Undersiden og Issen eller Pronotum eller 

Vingedækkernes Søm, Yderrand eller Spids er sorte, under- 

tiden er hele Dyret sort eller blaasort, med brunlige 

Følehorn og Ben. Hovedet omtrent saa bredt som Pro- 

notum. Dette omtrent saa langt som bredt, temmelig kraf- 

tigt og ikke ret tæt punkteret. Vingedækkerne i Bunden 

mikroskopisk fint netridsede, Punkturen omtrent af Styrke 

som Pronotums, men tættere. Længde 4,5—8 mm. 
åg: Skinnebenene, 1. Fodled og Kæbepalpernes Ende- 

led noget stærkere udvidede mod Spidsen. 

Hidtil herhjemme kun funden paa Lolland i Fuglsang 
Have (i Frugttræblomster) og i Frejlev Skov (i Hvidtjørns- 
'blomster). Juni. 

"2. Underfamilie Camptosomata. 

"Kroppen cylindrisk. Hovedet stort, indtrukket 
i Forbryststykket indtil Øjnene eller endnu stær- 



52 

kere, uden synlig Indsnøring bag Øjnene, lodret 

nedfaldende eller endog med den forreste Del 

bøjet bagud, ofte ikke synligt, naar Dyret be- 

tragtes fra oven. Øjnene oftest med tydelig Ud- 
randing. Følehornene indleddede langt fra hin- 

anden, traadformede eller paa Indersiden savtak- 

kede. Pronotum som Regel meget bredere end 

langt og ikke eller kun lidt smallere end Vinge- 

dækkerne, med nedfaldende, randede Sider.. Scu- 

tellum oftest fortil nedfaldende, bagtil hævet. 

Vingedækkerne hvælvede, oftest omtrent ligebrede 

og bagtil stærkt nedfaldende. Bagkroppen med 

stort, stærkt nedfaldende, frit eller dækket Py- 

gidium; de 2 sidste Bugled sammenvoksede. Laa- 

rene utandede; Føddernes 3. Led dybt spaltet, 

Kløerne simple. 

Larverne er sækbærende. 

Oversigt over Grupperne. 

1. Følehornene korte, i hvert Fald fra 5. Led sav- 
takkede paa Indersiden. Forhofterne i det 
højeste lidt adskilt fra hinanden... 1. Clythrini. 

Følehornene lange, traadformede. Forhofterne 
adskilt langt fra hinanden. . 2. Cryptocephalini. 

1. Gruppe Clythrini. 

Hovedet oftest synligt, naar Dyret betragtes 

fra oven. Følehornene korte, fra 4. eller 5. Led 

savtakkede paa Indersiden, i hvert Fald de 6 

yderste Led ikke længere end brede. Pronotums 

Bagrand randet. Vingedækkerne dækkende Py- 
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gidium helt eller næsten helt. Forhofterne kegle- 

formede, fremstaaende, nærmede stærkt til hin- 

anden. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Vingedækkerne metallisk blaasorte, blaa eller 
DSN U DTS AL oe FEER ÆN RER 3. Gynandrophthålma. 

Vingedækkerne røde eller gule, undertiden med 
SOLE enim SR TSK KANE EN SA NØ IGLeE STE ISS) ER: 2 

2. Pronotums Baghjørner ret- eller stumpvinklede 
og, naar Dyret betragtes bagfra, tydeligt 
ragende op over Vingedækkernes Rod. Benene 
slanke, Forføddernes 1. Led mindst dobbelt 
saa langt som bredt.......... l.Labidåstomis. 

Pronotums Baghjørner afrundede og, naar Dyret 
betragtes bagfra, ikke ragende op over Vinge- 
dækkernes Rod. Benene kraftige, Forfødder- 
nes 1. Led i det højeste lidt længere end 
BREDERE RE AN MARR I ERNE MR mee CRY ra. 

"1. Labidåstomis Redtb. 

Hoved og Pronotum metalblaa eller -grønne, 

Vingedækkerne røde eller gule, undertiden med 

sort Tegning. Undersiden, Hoved og Pygidium 

fint behaarede, Pronotum og Vingedækkerne (hos 

de danske Arter) nøgne. Øjnene fortil med en 

lille Udranding. Følehornene hos de danske Arter 

" savtakkede fra 5. Led. Pronotums Baghjørner ret- 
eller stumpvinklede — selve Spidsen lidt rundet —, 

og, naar Dyret betragtes bagfra, tydeligt ragende 

op over Vingedækkernes Rod. Benene slanke, 

Forføddernes 1. Led mindst dobbelt saa langt som 

bredt. | 

—… Hos Hannen er Kindbakkerne forlængede, Forbenene 
forlængede og sidste Bugled ikke, som hos Hunnen, for- 

synet med en Fordybning eller Grube i Midten. 

- 



Oversigt over Arterne. 

1. Pronotums Bagrand i Midten kun svagt tilbage- 
trukket. Mindre, 3,5—7 mm ...... l.longimåna. 

Pronotums Bagrand i Midten temmelig stærkt 
tilbagetrukket. Større, 6—10 mm............ 2. 

2. Vingedækkernes Skuldre i det højeste med en 
ganske svagt antydet, brunlig Skyggeplet. 
Gennemsnitlig mindre, 6—8,5 mm... 2. tridentåta. 

Vingedækkernes Skuldre med en tydelig, sort, 
— rund Skulderplet. Gennemsnitlig større, 7,5— 
BO SS SANS SE SEE ESS lee humerålis. 

1. L. longimåna L. (Fig. 17). Metallisk grøn eller 
blaagrøn, Vingedækkerne lyst brungule, ofte med en lille, 

Fig. 17. Labidostomis longimana. S. X 8. 

mørk Skulderplet, Følehornene sorte, de inderste Led 

som Regel delvis rødlige. Hovedet fint rynket, temmelig 

fint og spredt punkteret. Følehornenes 5.—10. Led som 
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" Regel bredere, paa Indersiden mere rundede og derfor 

mindre udpræget trekantede end hos de 2 følgende Arter. 

Pronotums Overflade noget stærkere hvælvet og lidt blan- 

kere end hos de 2 følgende Arter,. Punkturen ret kraftig, 

men, særlig i Midten, ikke ret tæt. Vingedækkerne ret tæt 

og kraftigt, uregelmæssigt rækkevis punkterede. Længde 

3,5—7 mm. 

Hunnen har i Reglen mere udpræget Skulderplet end 

Hannen. 

Paa tørre Marker og Skovsletter, udbredt, men ikke 
almindelig. Den træffes især paa Blomster. Juni. Den an- 
gives at være knyttet til Læbeblomstrede, saasom Kælling- 
tand (Lotus) og Kløver (Trifolium). 

"2. L. tridentåta L. Metallisk grøn eller blaagrøn, 
Vingedækkerne lyst brungule, kun meget sjældent med 

en svagt antydet, lidt mørkere Skyggeplet paa Skuldrene, 

Følehornene sorte, de inderste Led oftest delvis rødlige. 

Hovedet ret tæt og kraftigt rynket-punkteret. Pronotum 

tæt og kraftigt punkteret. Vingedækkerne ret tæt og kraf- 

tigt, uregelmæssigt rækkevis punkterede. Længde 6— 

8,5 mm. 

Sjælden og meget stedegen, hidtil kun fundet i Jyl- 
land. Hald Nørreskov, Lindum, Laurberg, Pints Mølle, 
Laven. Den bankes af Eg, vistnok hyppigst yngre Ege, og 
kan undertiden tages i Antal, især i Juni. 

[L.humerålis Schneider. Ligner den foregaaende 
stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten 
nævnte Kendemærker og ved lidt slankere Form. Længde 
7,5—10 mm. 

Denne Art er udbredt i Tyskland og ogsaa fundet i 
Skaane. Den angives at leve paa unge Løvtræer.] 

338 Cl/tra Laich. 

Hoved og Pronotum (hos.de re inæae Arter) 

sorte, Vingedækkerne røde eller gule, med sort 
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Tegning, i hvert Fald paa Skulderen. Undersiden, 

Hovedet og Pygidium ret tæt behaarede. Pronotum 

og Vingedækkerne nøgne. Øjnene fortil med en 

lille Udranding. Følehornene savtakkede fra 4. Led. 

Pronotums Baghjørner afrundede og, naar Dyret 

betragtes bagfra, ikke ragende op over Vingedæk- 

kernes Rod. Benene kraftige, Forbenene ikke for- 

længede hos 3, Forføddernes 1. Led i det hor 

lidt længere end bredt. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum tydeligt punkteret, Siderandene bredt 
afsatte og groft rynkede .... I. quådripunctåta. 

Pronotum næsten glat, Siderandene smalt af- 
satte og fint. punkterede.. ........ laeviuscula. 

1. C quådripunctåta L. (Fig. 18). Blankt sort, 

Vingedækkerne rødgule, hvert med en sort, rund Skulder- 

plet og en sort Plet bag Midten, der ikke naar Søm og 

Siderand, men iøvrigt varierer stærkt, sjældent er opløst 

i2 smaa Pletter og meget sjældent helt forsvunden. Føle- 

hornenes 2. og 3. Led helt, 1., 4. og 5. Led delvis rød- 

gule. Pronotum bagtil over 2'/> Gang saa bredt som langt, 

fortil stærkt tilsmalnet, Siderandene synlige, naar Dyret 

betragtes fra oven, Punkturen i Midten fin og ret spredt, 

mod Randene tættere og kraftigere. Vingedækkerne ret 

fint, uregelmæssigt rækkevis punkterede. Længde 7— 

11 mm. j 

å: Sidste (5.) Bugled i Midten c. 4 Gange saa langt . 

som 4. Bugled i Midten og med et stort, meget fladt, ube- 
stemt afgrænset, blankt Indtryk. Fødderne lidt bredere, 

Forføddernes 1. Led næppe længere end bredt. 

Q: Sidste Bugled i Midten højst dobbelt saa langt som 

4. Led i Midten og med et lille, dybere, ret tydeligt af- 

grænset, blankt Indtryk. Fødderne lidt smallere, Forfødder-. 

nes 1. Led lidt længere end bredt. 
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Almindelig i solaabent Krat, især paa høj, tør Bund, 
paa Buske og lavere Planter. Hunnen omgiver ved Æg- 

"lægningen, paa lignende Maade som nedenfor omtalt under 
Cryptocephalus, Ægget med et Dække dannet af Ekskre- 
menter og lader derpaa Ægget falde ned paa eller ved en 

Fig. 18. Clytra quadripunctata. $. X 6. 

Tue af den røde Skovmyre (Formica rufa). Myrerne bringer 
Ægget ned i Tuen, hvor Larven lever af Tuestoffet. Lar- 
ven er omgivet af en Sæk, dannet af Ekskrementer og 
Tord eller lign. Forpupningen sker i Sækken. Imago i Juni. 

[C. laeviuscula Fabr. Adskilt fra den foregaaende 
ved de i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved stær- 
kere hvælvet Pronotum, hvis Siderande ikke er synlige, 
naar Dyret betragtes fra oven. Vingedækkernes bageste, 
sorte Plet varierer ligesom hos den foregaaende stærkt, 
men er dog hyppigst langt bredere og nærmet stærkere 

. til Siderand og Søm. Længde 7—11 mm. 
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åg: Indtrykket paa sidste Bugleds Midte fortil meget 
dybt. 

2: Indtrykket paa sidste Bugleds Midte lige saa langt 
som hos 3, men smallere og fladere. 

Denne Art, der angives at leve paa Pil og Slaaen, i 
Juni og Juli, er bl. a. fundet ved Sørup i Angel, c. 18 km 
Sydøst for Flensborg og kunde derfor maaske træffes og- 
saa i Danmark, snarest vel i den sydligste Del af Jylland.] 

3. Gynandrophthålma Lac. 

Pronotum rødgult eller med rødgule Rande, 

Vingedækkerne metallisk blaasorte, blaa eller grønne. 

Undersiden, Hoved og Pygidium tyndt behaarede. 

Pronotum og Vingedækkerne nøgne. Øjnene næppe 

synligt udrandede. Følehornene savtakkede fra 

5. Led. Pronotums Baghjørner afrundede og, naar 

Dyret betragtes bagfra, ikke ragende op over 

Vingedækkernes Rod. Scutellum bagtil stærkere 

hævet end hos de 2 foregaaende Slægter. For- 

føddernes 1. Led længere end bredt. 

Oversigt over. Arterne. 

EP FOR OU TØR LS ERE SEE l.cyånea. 
Pronotum blankt blaasort, med bredt rødgule 

Siderander 2 ses RE ENE RRS 2.aurita. 

1. G. cyånea Fabr. (salicina Scop.) (Fig. 19). Mørkt 

metalblaa eller -blaagrøn, Vingedækkerne undertiden med. 

violet Anstrøg eller næsten sorte, Pronotum rødgult, 

Følehornene sorte, de 4 inderste Led helt, de 2 eller 3 - 

følgende delvis rødgule, Benene rødgule, Mellem- og Bag- 

laarene oftest mod Roden mørkere. Pronotum bagtil over 

dobbelt saa bredt som langt, fortil stærkt tilsmalnet, blankt, 

yderst fint og utydeligt punkteret, næsten glat, kun bagtil 

i Midten foran Scutellum med tydelig Punktur. Vinge- 
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dækkerne ret tæt og kraftigt, uregelmæssigt og kun an- 

tydet rækkevis punkterede. Længde 4,5—6,5 mm. 

— &: Mere parallel- 
sidet, som Regel min- 

dre; Skinneben og 

Fødder lidt kraftigere. 
2: Bagtil lidt ud- 

videt. Sidste Bugled 

med en dyb Grube. 

Udbredt, men 
sjælden og stedegen, 
hyppigst taget i Nord- 
sjælland og paa Lol- 
land-Falster. Den 

træffes paa Blomster 
og Buske, påa aabne 
Pletter i Skove. Maj, 
Juni. 

FESD GSE k I åt] år: FE) Br 

Blankt blaasort, Pro- 

notums Sider bredt 

rødgule, Følehorne- Fig. 19. Gynandrophthalma cyanea. 
nes og Benenes Farve 30: 
omtrent som hos den 

foregaaende. Pronotums Form og Punktur omtrent som 

hos den foregaaende. Vingedækkerne mere langstrakte 

end hos den foregaaende, Punkturen mindre tæt og kraf- 

tig. Længde 4,5—6,5 mm. : ; 

åg: Mere parallelsidet, smallere og som Regel mindre. 

2: Bagtil lidt udvidet. Sidste Bugled med en dyb 

Grube. 

Hidtil kun fundet i den vestlige Udkant af Redsle 
Skov (paa Nordfalster), paa Hassel i Maj og Juni. 

2. Gruppe Cryptocephalini. 
Hovedet som Regel ikke synligt, naar Dyret 

betragtes. fra oven. Følehornene lange, traadfor- 



60 

mede. Pygidium som Regel ikke dækket helt af 
Vingedækkerne. Forhofterne omtrent kugleformede, 

adskilt langt fra hinanden. 

1. Cryptocéphalus Geoffr. 

Øjnene fortil dybt udrandede, ikke eller kun 

svagt hvælvede. Pronotum fortil og mod Siderne 

stærkt nedfaldende, Bagranden tvebugtet, ikke ran- 

det. Scutellum som Regel bagtil hævet. Vingedæk- 
kerne cylindriske, stærkt hvælvede, Undersiden 

kort behaaret. 

Hannen kendes som Regel fra Hunnen ved mindre 

og slankere Krop, længere Følehorn og noget længere 

Forben. Endvidere har Hunnen en stor, dyb Grube paa 

sidste Bugled. 

Arterne er livlige Dyr; flere af dem er meget for- 

dringsfulde med Vejret og kommer kun frem i stille, varmt 

Solskin. De fleste træffes bedst i Juni og Juli. Æglæg- 

ningen angives at foregaa paa den Maade, at Hunnen 

holder sig fast til et Blad eller en Blomst med de to 

forreste Benpar og med det bageste Benpar griber Ægget 

og omgiver det med et Dække, dannet af Ekskrementer, 

hvorpaa den lader det falde. Nogle af Arternes Larver 

formodes at leve paa Lav eller Mos. paa Træer eller ved 

Roden af Planter. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne med grønligt eller blaaligt Me- 
fALSKÆR ERE. SER RNSKRSE TUES SKE HR SNE GE 2. 

Oversiden uden tydeligt Metalskær........... 8. 
2. Hovedet uden gul Tegning. Pronotum tydeligt 

"punkteret. Vingedækkernes Punktur tæt, ikke 
dannende regelmæssige Punktrækker. Ben og 
som Regel Følehorn ensfarvet mørke ...... 3. 

Hovedet med gul Tegning. Følehornene med 
lysere ROFI. AAL oL DT ar Haste] LER MEG SENER ESER 5. 
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.3. Mindre, 4—5,5 mm. Pronotums Siderand (naar 
Dyret Pefragtes fra Siden) som Regel næppe 
ORE ER SS rn De KØRE RER IJeristura: 

Større, 6—7,5 mm. Pronotums Siderand (naar 
Dyret betragtes fra Siden) som Regel tyde- 
LER DUS RER ES SURE HU SENGEN. NER 4. 

Fig. 20. Prosternum hos Cryptocephalus sericeus (1) 
og Cr. aureolus (2). 

4. Prosternums Bagrand ikke eller svagt udrandet, 
"paa hver Side afrundet, uden fremstaaende 
Tand (Fig. 20,2). Pronotum c. dobbelt saa 

- bredt som langt, dets Siderand bagtil som 
Regel kun svagt og kort udbuet og derfor 
ikke udpræget S-formet krummet. Scutellum 
(naar Dyret betragtes i Profil) bagtil stærkt 
hævet (Fig. 21 øverst). Vingedækkerne kun 

” lidt længere end tilsammen brede. Formen 
bredererog” kortere: HÆDER 2. auréolus. 

mg 
Fig. 21. Scutellum, set fra Siden hos Cryptocephalus 

aureolus (øverst) og Cr. sericeus (nederst). 

Prosternums Bagrand stærkt udrandet, paa hver 
Side med en kort, stump, tydeligt frem- 
staaende Tand (Fig. 20, 1). Pronotum ikke helt 
dobbelt saa bredt som langt, dets Siderand 
bagtil som Regel tydeligt udbuet og mere 
udpræget S-formet krummet. Scutellum (naar 
Dyret betragtes i Profil) bagtil mindre stærkt 
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hævet (Fig. 21 nederst). Vingedækkerne be- 
tydeligt længere end tilsammen brede. For- 
men slankere) re outer BERGE Mr Ssisericeus 

Benene Hele SOLE ES RAE TA BEER 5: 5. pårvulus. 
I hvert Fald Forbenene helt eller delvis rød- 

lig ERE SE SE ma GA EEN RED ENSSE TER NR FEE eR SNE 6. 
Vingedækkernes Punktrækker uregelmæssige. 

Større SSF SEN ENE TRES 4. nitidus. 
" Vingedækkernes Punktrækker regelmæssige. 

Mindre 20555 I eee Re [5 SES SNEEN Tle 
Pronotum tydeligt punkteret, dets Forrand smalt 

gul. Bagskinneben og -fødder mere eller min- 
dre brunlige 5 ra AT er FANE 6. punctiger. 

Pronotum næsten glat, i det højeste med lysere 
Forhjørner. Bagskinneben og -fødder næsten 
ensfarvet TØR? Ule  SES ESESE T. pållifrons. 

Pronotum længderidset. Længde 2—3 mm .... 9. 
Pronotum glat eller punkteret: 1 SE 10. 
Vingedækkerne gule, hvert med en sort Længde- 

stribe og med sort Søm......... 18. bilineåtus. 
Vingedækkernessorte see eee Wasastjérnae. 
Hoved, Pronotum og Benene helt sorte ...... 11. 
Hoved samt (undtagen Cr. coryli, $) enten Pro- 

notum eller Benene helt eller delvis lyse .. 14. 
Følehornenes 6.—10. Led ikke nær 3 Gange 

saa lange som brede. Pronotum mod For- 
hjørnerne stærkere og tættere punkteret. 
Vingedækkerne som Regel gule med bred, 
sort Søm og hvert med en bred, sort Længde- 
stribe. Mindre, 3—4,5 mm.......... 15. vittåtus. 

Følehornenes 6.—10. Led mindst 3 Gange saa 
lange som brede. Pronotum ikke stærkere og 
tættere punkteret mod Forhjørnerne. Større, 
EET HE eN ae ran EN ER I GKSED 12: 

Vingedækkerne røde, hvert med 1 eller 2 sorte 
Pletter eller en sort Længdestribe 13. bipunctåtus. 

Vingedækkerne sorte, oftest med en rød eller 
rødgul Tværplet foran Spidsen............. IS 

Vingedækkernes Spidsplet med konkav For- ; 
rand eller helt forsvunden..... 13. bipunctatus. 

Vingedækkernes Spidsplet med konveks For- 
ANE VS ae Ta DEA VENDES PE: 14, biguttåtus. 
Større, 6—7 mm. Pronotum omtrent ensfarvet, 
sort) teller-brangø (SD) RE RR 8. coåryli. 

Mindre, 2—5 mm, i modsat Fald Pronotum tve- 
farvet æshn. 130. LER NE SU bis REESE IS: 
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16. 

17: 

18. 

19. 

20. 

2 

22. 
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Benene. paafaldende kraftige, Mellemskinne- 
benene c.3 Gange saa lange som deres største 
BEES RENE EN RED DET ne tres PIN 

Benene slanke, Mellemskinnebenene langt over 
3 Gange saa lange som deres største Bredde 16. 

Vingedækkernes Punktur uregelmæssig, ikke 
dannende velafsondrede Punktrækker. Pro- 
notum tvefarvet, Vingedækkernes Grundfarve 
gul eller rødgul. Størrelse 4,5—6,5 mm ..... 17 

- Vingedækkerne med regelmæssige eller temme- 
lig regelmæssige Punktrækker, i modsat Fald 
(flavipes) Vingedækkernes Grundfarve sort... 19. 

Skinnebenene og Føddernes 1. og 2. Led rød- 
BRL Er SIR et IEEE Ea SEE l1l.cérdiger. 

Mellem-"or Barbenene sorte sr Eee 18. 
Hovedet foran Følehornenes Indledningssted 

med en gul Midtplet. Vingedækkernes Yder- 
rande overalls ore re 9. sexpunctåtus. 

Hovedet foran Følehornenes Indledningssted 
— uden Midtplet. Vingedækkerne kun med sort- 
kanter So ES RR Or: 10. distinguéndus. 

Pronotum tydeligt punkteret, især mod Siderne. 
Længde 3—5 mm (undtagen ochroleucus, 2— 
SEN) REE AT SR RS SS NESSA RA KERES spe ER 20. 

Pronotum glat eller meget fint og utydeligt 
punkteret”). Længde 2-—3,5 mm (undtagen fla- 
vipes og ocellatus, 3—5 mm) .............. 23. 

Mindre, 2—3 mm. Hele Oversiden gullig..... 
ochroleucus. 

. Større, 3—5 mm. Oversiden overvejende eller 
delvissmørktternet ii SEE SER BEDER SE 30, PA) VE 

Pronotum uden Tværindtryk paa hver Side 
Forføddernes 1. Led over dobbelt saa langt 
som bredt, 2. Led betydeligt længere end 
[by EG fod om PRES ST rar UGES SD TEDE JESS EN ESAN pe ae 17.Moraei. 

Pronotum paa hver Side bag Midten med et 
tydeligt Tværindtryk. Forføddernes 1. Led 
ikke over dobbelt saa langt som bredt ..... SØ 

Panden mellem Følehornenes Indledningssted 
påa hver Side med en lille Grube .... frenåtus. 

Panden uden Gruber mellem Følehornenes Ind- 
ledningsste ds 4 Ar 16.décemmaculåtus. 

1) Hos pygmaeus er Pronotum. undertiden tydeligt punkteret , men 

denne Årt er let kendelig ved de gule Vingedækker med sort SGD og sort, 

undertiden forsvindende, Skulderplet eller -stribe. 
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24. 

25: 

26. 

2: 

28. 

29. 

30. 

Så: 
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Pronotum, i det højeste med. Undtagelse af 
smalle” Randstriber, Sort RET SENE 24. 

Pronotum. overvejende. rødligt eller. gulligt, 
meget sjældent 'sortbreunt ene ere 30 

Vingedækkerne gule med sort Søm og hvert 
med en, undertiden forsvindende, sort Skul- 
derplettellertEs ribs re HERA AK pygmaåeus. 

Vingedækkernes Grundfarve sort ............ 25! 
Vingedækkerne med bred, gul Spidsrand chrysé&pus. 
Vingedækkerne uden gul Spidsrand 0 26. 
Vingedækkernes Punktrækker noget uregelmæs- 

sige, deres Siderand fortil som Regel smalt 
gul. Gennemsnitlig større, 3—5 mm 12. flåvipes. 

Vingedækkernes Punktrækker regelmæssige. 
Gennemsnitlig mindre, 2—4 mm........... 2T. 

Pronotums Forrand og den forreste Del af Side- 
randene gule, Vingedækkernes Sidedækker 
SEN ZA DE SERRA he FEE are RES TE BSN RE 21. frontålis. 

Pronotum og Vingedækkerne helt sorte..... .. 28. 
Panden bagtil med 2 store, gule Pletter. Større, 
SEE 50 9101 RS, LH FR ONS SE ARE RRS SEE ar ere ocellåtus. 

Panden bagtil uden gule Pletter........... 20; 
Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, frem-  - 

efter tilsmalnet stærkere og i tydeligt buede 
Linier. Vingedækkerne c. 1'/» Gang saa lange 
som tilsammen brede. Benene som Regel 
delvis mørke, især Bagskinnebenene 19. labiåtus. 

Pronotum ikke dobbelt saa bredt som langt, 
fremefter tilsmalnet svagere og i næsten rette 
Linier. Vingedækkerne betydeligt mere lang- 
strakte, c. 1”/3 Gang saa lange som tilsammen 
brede. Benene som Regel næsten ensfarvet 
FØR SUNS: FARE BR MEE fle RA 20. quercéti. 

Forskinnebenene, især paa Indersiden nær 
Spidsen, "hos begge Køn. betydeligt indad- 
krummede ENA SEE HØR = RER ea påpuli. 

Forskinnebenene ikke eller dog kun hos Hun- 
nensindadkrumme dere se REE RER 31. 

Vingedækkerne i det højeste dobbelt saa lange 
som Pronotum, gule, oftest med mørkere Søm 
og Skulderbule, Punktstriberne bagtil lidt 

. finere, men tydelige og ikke udviskede.... 
24. fulvus. 

Vingedækkerne over dobbelt saa lange som 
Pronotum, Punktstriberne bagtil meget finere, 
mere eller mindre udviskede ... .......... 
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32. Pronotum stærkt tilsmalnet fremefter. Vinge- 
dækkerne c. 1//> Gang saa lange som tilsam- 
men brede, i. Reglen omtrent parallelsidede 
eller bredest omkring Midten ...... SPSPDUSTEkTS: 

Pronotum svagt tilsmalnet fremefter. Vinge- 
dækkerne c. 1”/3 Gang saa lange som tilsam- 
men brede, bredest langt bag Midten, altid 
sorte med fortil gul Siderand .. .... 23. rufipes. 

1. Gruppe. 

Oversiden med grønligt eller blaaligt Metal- 

skær. Kroppen uden lys Tegning. Ben og som 

Regel ogsaa Følehornene ensfarvet mørke. Prono- 

tum tydeligt punk- 

teret,  Vingedæk- 

kernes Punktur 

tæt, ikke dannen- 

de regelmæssige 
Punktrækker. 

| 1. Cr. cristula 

-Duf. (hypochoeridis 

Suffr.) (Fig. 22). Over- 

siden med tydeligt 

grønligt, sjældent 

… blaaligt eller mørkt 

violet Metalskær. Be- 

nene sorte, med Me- 

talskær, Følehornene 

sorte, Roden meget 

sjældent lysere. Pro- 

notum c. dobbelt saa 

bredt som langt. Scu- 

tellum .(naar Dyret de 

betragtes i Profil) bag- Fig. 22. Cryptocephalus cristula. 
til stærkere hævet end Eos 40: 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. ; 5 
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hos sericeus, men mindre stærkt end hos aureolus. 

Vingedækkerne som Regel med næppe udstaaende Skuldre, 

over disse ikke eller kun ganske lidt bredere end Pro- 

notum bagtil, kun lidt længere end tilsammen brede, of- 

test ret parallelsidede, tæt og temmelig kraftigt. punk- 

terede. Prosternums Bagrand ret eller næsten ret, uden 

tandformet Fremspring paa hver Side. Længde 4— 

5,9 mm. 

&: Følehornene længere. Sidste Bugled i Midten med 

en lidet dyb, noget variabel Grube, den fine, ophøjede 
Liste langs Leddets Bagrand i Midten noget udvidet, dan- 

nende et blankt Parti, af Form som en meget bred og lav 

Trekant, der vender Spidsen fremad. 

C: Sidste Bugled i Midten med en dyb Grube. 

Denne og de 2 følgende Arter ligner hinanden stærkt, 
men lader sig dog skelne ved de i Oversigten nævnte 
Kendemærker samt for Hannernes Vedkommende ved 
sidste Bugleds Kønskarakterer. I Form ligner denne Årt 
mest aureolus, medens sericeus er lidt slankere. Iøvrigt 
adskilles sericeus fra de 2 andre ved Prosternums 2 tand- 
formede Fremspring. 

Almindelig Fun og Juli paa Blomster, især af Kurv- 
blomstrede. Senere paa Aaret, i August, September eller 
endog Oktober træffes den, ligesom de 2 -følgende Arter, 
undertiden enkeltvis; disse Eksemplarer er hyppigt mørke, 
med svagere, undertiden violet Metalskær. 

2. Cr. auréolus Suffr. Adskilt fra den foregaaende 

ved den betydeligere Størrelse, Pronotums tydeligt buede 

Sider og Hannens Kønskarakterer. Vingedækkerne som 

Regel med tydeligt udstaaende Skuldre, over disse hyp- 

pigst tydeligt bredere end Pronotum bagtil, omtrent pa- 

rallelsidede eller bagtil svagt udvidede, tæt og remme 

kraftigt punkterede. Længde 6—7,5 mm. 

gg: Sidste Bugled bagtil i Midten med et fladt, under- 

tiden i 2 Gruber opløst, Tværindtryk, Bagranden i Midten 

svagt, men tydeligt trekantet udrandet. 

2: Sidste Bugled i Midten med en dyb Grube. 
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Paa Blomster, især af Kurvblomstrede, i Juni og Juli, 
udbredt i Jylland, men vistnok sjældnere paa Øerne, hvor 
den bl. a. er funden i Nordsjælland, paa Fyen og paa 
Falster. 

3. Cr. sericeus L. Adskilt fra de 2 foregaaende ved 

Prosternums Bygning, den lidt slankere Form, det lidt 

længere Pronotum og de lidt længere, bagtil ofte svagt 

tilsmalnede, gennemgaaende noget finere punkterede Vinge- 

dækker, fra Cr. cristula tillige ved den betydeligere Stør- 

relse og fra Cr. aureolus tillige ved, at Scutellum bagtil 

er mindre stærkt hævet, Skuldrene ikke eller næppe frem- 

staaende og Vingedækkerne over disse ikke eller næppe 

bredere end Pronotum bagtil. Pronotums Siderand er (naar 

Dyret betragtes fra Siden) ofte tydeligt S-formet krummet, 

men varierer dog betydeligt, og da Sideranden ogsåa hos 

de 2 foregaaende Arter er noget varierende, lader dette 

Kendemærke sig ikke altid anvende. Længde 6—7,5 mm. 

åg: Sidste Bugled i Midten med en lidet dyb, noget 

variabel Grube, der fortil — lige bag det forrige Leds 

Bagrand — i Midten begrænses af en lille, fremstaaende 

Tværkam, der i Midten er indskaaret og derfor paa hver 

Side er tandformet fremtrædende; Leddets Bagrand ikke 

udrandet. 

2: Sidste Bugled i Midten med en dyb Grube. 

Paa Blomster, især af Kurvblomstrede, hyppigst i Juli. 
Arten er vistnok sjældnere end de 2 foregaaende og hid- 

"til ikke funden i Jylland. Paa Sjælland er den bl. a. fun- 
den i Tisvilde Hegn. p | 

2. Gruppe. 

Oversiden med blaasort Metalskær. Hovedet 

med, Pronotum og Vingedækkerne uden lys Teg- 

ning. Benene helt eller delvis lyse, Følehornene 

med lys Rod. Pronotums Punktur meget fin og 

utydelig. Vingedækkernes Punktur dannende ure- 

gelmæssige Punktrækker. Prosternums Bagrand 
5 

- 
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paa hver Side med en kort, trekantet, fremstaaende, 

ofte lys Tand. 

4. Cr. nitidus L. (nitens L.). Let kendelig fra alle 

vore andre Årter ved den metallisk blaasorte Farve i For- 

bindelse med Benenes og Følehornenes lyse Tegning og 

Vingedækkernes uregelmæssige Punktrækker. Hovedet for- 

an Følehornsroden gult og langs den øverste Del af Øjets 

Inderrand med en kort, ophøjet, gul Længdelinie, der dog 

hyppigst mangler hos 29. Følehornene sorte, de 5—6 in- 

derste Led helt eller overvejende rødgule. For- samt un- 

dertiden Mellem- og Baghofterne gulbrune. Pronotum og 

Vingedækkerne blanke, de sidstes Punktur ret kraftig hos 

å, lidt finere hos 92. Længde 3,5—5 mm. 

å: Forbenene rødlige, med mørkere Laaroverside og 

Fødder; Mellem- og Bagbenene helt eller overvejende 

sorte. Følehornene rigeligt saa lange som Kroppen. 

2: Alle Benene ensfarvet rødlige. Følehornene noget 

kortere end Kroppen. 2 

Paa Birk og Pil, undertiden ogsaa paa Hassel eller 
Eg, i Juni og Juli, udbredt, men ikke helt almindelig, 
hyppigst mod Syd. 

3. Gruppe. 

Oversiden med blaalig, grønlig eller blaasort 

Metalglans. Hovedet og undertiden Pronotum med, 

Vingedækkerne uden gul Tegning. Følehornene 

med lysere Rod. Vingedækkerne med regelmæssige 

Punktrækker. 

5. Cr. pårvulus Muller (flavilåbris Fabr.). Let kende- 

lig fra alle vore andre Arter ved Oversidens tydelige 

Metalskær i Forbindelse med Vingedækkernes regelmæs- 

sige Punktrækker, Hovedets lyse Tegning og de helt sorte 

Ben. Oversiden med blaat, sjældnere grønligt Metalskær, 

Hovedet foran Følehornsroden gult, Ben og Følehorn 
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sorte, de sidstes Rod og Hofteringene lysere. Pronotum 

bagtil i Midten med 2 skraat fremadrettede Indtryk, Punk- 

turen tydelig, hos $ kraftigst og tættest, i Midten, især 

hos 2%, mere spredt. Vingedækkernes Punktrækker temme- 

lig kraftige, bagtil finere, men dog ikke forsvindende. 

Længde 3—4,5 mm. 

å: Følehornene c. saa lange som Kroppen, denne 

slankere og mindre. 

2: Følehornene noget kortere end Kroppen, denne 

plumpere og større. Vingedækkernes Punktrækker finere. 

Paa Birk, fra Slutningen af Maj til ind i Juli, udbredt, 
men sjælden og stedegen. Lillerød, Grib Skov, Tisvilde, 
Alindelille Fredskov; Hannenov Skov paa Falster; Kaas 
Skov (Salling), Aarhus, Silkeborg, Ry. Larven af denne og 
maaske flere andre Arter lever muligvis paa Lav eller 
Mos paa Træer. 

6. Cr. punctiger Payk. Denne og den følgende Art 

er kendelig fra alle vore andre Arter ved Oversidens blaa- 

sorte Metalskær i Forbindelse med Vingedækkernes regel- 

mæssige Punktstriber, Hovedets lyse Tegning, de helt 

eller delvis lyse Ben, den ringe Størrelse og Formen, der 

er mere langstrakt end hos nogen af de foregaaende og 

de fleste af de følgende Arter. Hovedet gult, bagtil sort; 

den sorte Farve er i Midten vinkelformet udvidet frem- 

efter og strækker sig paa hver Side frem. langs den øver- 

" ste Del af Øjets Inderrand for derefter hyppigst at for- 

enes med et sort Punkt bag Følehornenes Indlednings- 

sted. Pronotum med smalt gul Forrand, der udvider sig i 

Forhjørnerne; endvidere er Baghjørnerne eller undertiden 

hele Sideranden smalt gul. Følehornene sorte, med lysere 

Rod; For- og Mellembenene rødgule, de sidste undertiden 

delvis mørkere, Bagbenene overvejende brune eller sorte. 

— Forbrystet langs Forranden og mellem Hofterne gult. Pro- 

notum fremefter tilsmalnet forholdsvis svagt og i næsten 

rette eller dog kun svagt krummede Linier, Punkturen 

tættest mod Siderne, som Regel ret kraftig, men temme- 

- 
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lig variabel. Vingedækkerne langstrakte, Punktstriberne 

hos &g kraftige, hos 9 noget finere. Længde 2,5—3,5 mm. 

gg: Følehornene omtrent såa lange som Kroppen; 

denne lidt mindre og slankere. 

2: Følehornene betydeligt kortere end Kroppen; denne 

lidt større og plumpere. Hovedets sorte Farve i Reglen 

lidt mere udbredt end hos $. 

Sjælden og meget stedegen; paa Birk, især i Juni. 
Tisvilde Hegn, Hornbæk Plantage; Ry, Silkeborg. 

7. Cr. pållifrons Gyll.. Nærbeslægtet med den fore- 

gaaende, men adskilt fra den ved de i Oversigten nævnte 

Kendemærker samt ved, at Pronotum fremefter er til- 

smalnet lidt stærkere og i tydeligere buede .Linier, og at 

Hovedets sorte Farve er mere indskrænket. Pronotum 

ofte midt paa hver Side med et tydeligt Tværindtryk, der 

ogsaa kan være svagt antydet hos den foregaaende Art. 

Længde 2,5—3,5 mm. re 

gg: Pronotums Forhjørner gule; iøvrigt som den fore- 

gaaende Art. 

Q: Pronotum uden gul Plet i Forhjøsmerne; iøvrigt 

som den foregaaende Årt. 

Meget sjælden; paa Pil og Birk. Hidtil kun fundet 
paa Fyen ved Langesø og i. Jylland i Lindum Skov og: 
Taps Østermose. Juni—August. 

4. Gruppe. 

Oversiden uden Metalskær. Pronotum tydeligt 

punkteret. Vingedækkerne røde eller gule, ofte. 

med sort Tegning, Punkturen ikke dannende regel- 

mæssige Punktrækker. 

SEK ON: coryli L. Større end nogen af de følgende 

Arter og let kendelig herved i Forbindelse med Farven. 

Sort, Hovedet paa hver Side ved den øverste Del af Øjets: 

Inderrand med en lille, gul Længdeplet; Pronotum hos g 
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sært, den smalle, ophøjede Forrand brunlig, hos 2 brun- 

rødt, ofte med mørkere Siderande; Vingedækkerne brun- 

røde, ofte med en lille, sort Skulderplet, undertiden til- 

lige med en brunlig eller sort Plet bag Midten, meget sjæl- 

dent tillige med en 3die mørk Plet fortil, mellem Søm 

og Skulderplet, selve Sømmen, undtagen bagtil, ganske 

smalt sort; Følehornene sorte, med lysere Rod, selve 

Rodleddet dog oftest med mørk Overside; Benene sorte. 

Pronotum med tydelig, men meget fin, ikke særlig tæt 

Punktur, Siderandene tydeligt, bagtil bredere afsatte. Vinge- 

dækkernes Punktur ikke særlig kraftig eller tæt, ofte hist 

og her uregelmæssigt rækkevis ordnet. Længde 6—7 mm. 

Hannen adskiller sig fra Hunnen foruden ved det 

sorte Pronotum ved slankere Form og længere Følehorn 

"og Forben. 

Paa Birk, Hassel og Pil (Salix caprea), sjældnere paa 
Bævreasp, El og Hvidtjørn, udbredt, men sjælden. Lund- 
tofte, Geels Skov, Rudehegn, Tokkekøb Hegn, Tisvilde, 
Hornbæk, Bækkeskov ved Præstø; Frejlev og Roden 
Skove paa Lolland; Ry, Silkeborg. Som Regel kun faatal- 
ligt tilstede, men undertiden i Mængde; Maj—Juni, bedst 
vistnok som Regel omkring Midten af Juni. 

9. Cr.sexpunctåtus L. (Fig. 23). Let kendelig fra 

alle vore andre Arter ved Oversidens Farvetegning. Sort, 

Hovedet foran Følehornenes Indledningssted med 3 i en 

Tværrække stillede, gule Pletter; Pronotum stærkt va- 

mricerende i Tegningen, hos de lyseste Individer rødgult 

med sorte Siderande og med 5 sorte Pletter, 2 fortil (der 

kun yderst sjældent mangler) og 3 foran Roden; imidler- 

tid er de 3 sidstnævnte som Regel indbyrdes forbundne 

og tillige udadtil oftest forbundne med de 2 forreste 

Pletter, saaledes at der midt paa Pronotum dannes en 

gul, ankerformet Tegning; dette er det normale hos Hun- 

nen; hos Hannen er den sorte Tegning hyppigst endnu 

mere udbredt, saaledes at den rødgule Tegning indskræn- 

ker sig til en bredere Siderand, en smal Forrand og en 

smal. Midtlinie, der fra Forranden strækker sig tilbage 

- 
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omtrent til Midten. Vingedækkerne rødgule med sorte 

Rande og hvert med 3 sorte Pletter, en Skulderplet, en 

Plet mellem denne og Sømmen og en større Tværplet 

bag Midten; Pletterne varierer i Størrelse og er under- 

tiden delvis sammenflydende indbyrdes eller med den 

sorte Sømrand. Føle- 

hornene sorte, med 

lysere Rod, Over- 

siden af selve Rod- 

leddet dog i Reglen 

brunsort; Benene sor- 
te, Forskinnebenenes 

Inderside i. Reglen 

lysere,  Forlaarenes 

Inderside ofte nær 

Spidsen med en gul 

Plet. Forhofterne med 

en gul Plet. Pronotum 

med… tydeligt, bagtil 

bredere afsatte Side- 

rande, Punkturen va- 

riabel, som Regel ret 

kraftig og særlig mod 

Siderne temmelig tæt 
og noget rynket. Vin- 

gedækkerne tæt og 

Fig. 23. Cryptocephalus sexpunctatus. kraftigt, oftest noget 
SRRLES: rynket punkterede. 

Længde 4,5—6,5 mm. 
gå: Følehornene længere end Vingedækkerne. Pygi- 

dium langs Bagranden med en smal Fure. 3. og 4. Bug- 

led sammenvoksede med sidste Bugled; dette i Midten. 

med en stor, dyb Grube, hvis Siderande hver har en lang, 

bagudkrummet Tand i Midten og en kort trekantet Tand 

noget længere tilbage. | 

2: Følehornene kortere end Vingedækkerne. Pygidium 

langs Bagranden med en bred Fure. 
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Udbredt, men temmelig sjælden og stedegen. Fra 
Midten af Maj til Begyndelsen af Juli, hyppigst i Slut- 
ningen af Maj og Begyndelsen af Juni, paa Hassel, Birk 
og Pil (Salix viminalis og caprea), undertiden ogsaa paa 
Bævreasp og Eg. Ørholm, Brede, Ryget Skov, Geels Skov, 
Lillerød, Freerslev Hegn, Sydsjælland; Lolland-Falster 
(f. Eks. Redsle, Frejlev); Hobro, Marselisborg. 

10. Cr. distinguéndus Schneider (variegåtus Gyll.). 

Let kendelig ved Farven. Sort, Hovedet.foran den nederste 

Del af Øjets Inderrand, udenfor Følehornenes Indled- 

ningssted med en lille gul Plet; Pronotum med gule Bag- 

hjørner, Sider og Forrand; fra Midten af Forranden strækker 

sig hyppigt en smal; gul Midtlinie tilbage omtrent til 

Midten; foran Roden staar en gul, ofte noget hjerteformet 

”- Tværplet, der døg undertiden forsvinder. Vingedækkerne 

gule, med smalt sort Søm og med en sort Skulderplet 

samt ofte med endnu en sort Plet noget bag Skulder- 

pletten; yderst sjældent er en 3die eller en 3die og 4de 
Plet antydet nærmere Sømmen. Følehornene sorte, med 

lysere Rod, selve Rodleddets Overside dog som Regel 

brunsort; Benene sorte. Pronotums Punktur omtrent som 

hos den foregaaende, Siderandene ikke nær saa stærkt og 

bredt afsatte. Vingedækkernes Punktur temmelig tæt og 

kraftig, især hos $. Længde 5—6 mm. 

&é: Følehornene længere end hos 9. 

Paa Birk, især paa unge, solbeskinnede Træer, i Juni 
og Juli; hidtil kun fundet herhjemme i Egnen omkring 
Ry og Silkeborg, hvor den dog vistnok er meget stedegen. 

11. Cr. céordiger L. Kendelig fra Gruppens andre 

Arter ved de lyse Skinneben. Sort; Hovedet fortil gult; 

Pronotum med gule Sider, en gul bagtil forkortet Midt- 

linie og en gul, oftest noget hjerteformet Plet foran Roden; 

Vingedækkerne rødgule, med smalt sort Søm og med sort 

Skulderplet og en anden sort Plet bag Midten, meget 

"sjældent med endnu en 3die Plet fortil mellem Skulder- 

plet og Søm. Følehornene sorte, med lysere Rod, Benene 
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sorte, Skinnebenene og Føddernes 1. og 2. Led rødbrune, 

Laarene bag Spidsen med en gul Plet. Forhofterne og en 

undertiden tvedelt Plet paa Pygidiums Spids gule. Pro- 

notum med kun smalt afsatte Siderande, Punkturen fin 

og spredt. Vingedækkernes Punktur temmelig tæt og kraf- 

tig. Længde 5,5—6,5 mm. 

å: Følehornene længere end hos 9. 

Af denne Art foreligger hidtil kun et enkelt dansk 
Eksemplar, taget paa Hvidtjørn paa Knudshoved, Juni 
1866. Den angives bl.a. at leve paa Eg og Hassel. 

[Cr. pini L. Let kendelig fra alle de andre Arter 
ved de korte og paafaldende kraftige Ben. Lyst brungul, 
Hovedets Midte, den overvejende Del af Pronotum, Vinge- 
dækkernes Skulderbuler og et undertiden utydeligt Side- 
længdebaand af en noget mørkere, rødbrun Farve; Føle- 
hornene mod Spidsen brune eller sorte; sjældent er Over- 
siden noget mørkere og Undersiden delvis sort. Pronotum 
meget tæt og ikke særlig fint punkteret. Vingedækkernes 
Punktur temmelig tæt, kraftigere end Pronotums, ofte 
noget rækkevis ordnet. Længde 3,5—5 mm. 

å: Skinnebenene bredere end hos 9, de forreste ikke 
(hos 2 over) 3 Gange saa lange som deres største Bredde. 

Denne Art, der bl. a. er funden i Nordtyskland og i 
Sverrig, kunde muligvis træffes ogsaa hos os. Den lever 
paa Skovfyr (Pinus silvestris) og træffes især paa solbe- 
skinnede Steder, siddende paa unge Træers Rakler. I 
Frankrig er den funden fra Slutningen af September til 
Begyndelsen af November. Den angives ogsaa at leve paa 
Rødgran (Picea abies).] : 

5. Gruppe. 

Oversiden uden Metalskær. Pronotum kun 

spredt og yderst utydeligt punkteret. Vingedæk- 

kerne sorte, i det højeste med smal gul Siderand. 

fortil, deres Punktur dannende Punktrækker, der 

varierer i Regelmæssighed. Herved danner Arten 

i denne Gruppe en Overgang mellem den fore- 

gaaende og de følgende Grupper. 
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12. Cr. flåvipes Fabr. Blankt sort, Hovedet gult, 

bagtil sort, undertiden tillige fortil og paa hver Side ved 

Øjets Udranding sort, saaledes at den gule Tegning danner 

en, ofte noget hjerteformet Midtplet, der sjældent er delt 

i 2 Længdepletter. Pronotum med smalt gul Siderand og 

langs Forranden, bag den sorte, smalle Randliste, med 

en smal, gul Stribe, der paa hver Side ved Forhjørnet 

bøjer bagud, som Regel adskilt fra den gule Siderand ved 

en smal, sort Linie, og fortsætter sig omtrent til Pro- 

notums Midte, eller sjældnere helt tilbage til Baghjør- 

nerne; hos Hannen er denne gule Farvetegning kun sjæl- 

dent indskrænket, hos Hunnen er den derimod som Regel 

reduceret til en smal Randing paa Pronotums Hjørner 

eller endog helt forsvundet. Vingedækkerne fortil med 

" smalt gul Siderand, der fortsætter sig omtrent til Midten 

og kun meget sjældent forsvinder. Følehornene sorte, 

med rødgul Rod; Benene brungule, Baglaarene ofte sorte, 

ogsaa de andre Laar og Fødderne ofte delvis mørkere. 

Længde 3—5 mm. Å 

g: Mindre. Følehornene meget længere end Vinge- 

dækkerne, disses Punktur kraftigere. Forbrystet fortil med 

gul Rand eller en trekantet, gul Plet paa hver Side under 

Pronotums Forhjørner. 

2: Større. Følehornene c. saa lange som Vingedæk- 

kerne, disses Punktur finere. Jfr. endvidere ovenfor om 

Pronotums Farve. 

Sjælden og stedegen. Paa Pil, undertiden ogsaa paa 
Poppel, Birk, Hassel og El, især i Juni. Hørsholm, Brede, 
"Tisvilde Hegn, Lystrup Hegn; Aarup (Fyen); Horsens. 

6. Gruppe. 

Oversiden uden Metalskær. Vingedækkerne med 

regelmæssige eller kun lidt uregelmæssige Punkt- 

"rækker. Hoved, Pronotum og Benene helt sorte. 
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13. Cr. bipunctåtus L. Blankt sort, Vingedækkerne 

røde, med sorte Rande og hos normalt farvede Individer 

enten (Hovedformen) hvert med 2 sorte Pletter, en paa 

Skulderbulen og en bag Midten, eller(var.sanguinoléntus 

Scop.) hvert med et. bredt, sort Længdebaand, fremkom- 

met ved de 2 Pletters Forening; Overgangsformer, hos 

hvilke Pletterne kun delvis er indbyrdes forbundne, fore- 

kommer kun sjældent; sjældent mangier den bageste eller 

tillige den forreste Plet, eller det sorte Længdebaand 

breder sig mod Sideranden eller tillige mod Sømmen, i 

hvilket Tilfælde den røde Farve indskrænkes til en Rod- 

plet, enten ved Scutellum eller ved Skulderbulen og en 

Tværplet ved Spidsen. Yderst sjældent er Vingedækkerne 

helt sorte (var. cléricus Seidl.) eller sorte, hvert med en 

tværbred Spidsplet; denne sidste Varietet (var. Thomséoni 

Weise) ligner den følgende Art, men adskilles fra den 

ved, at Spidspletten har konkav, ikke konveks Forrand og 

(hos levende Eksemplarer) er rød, ikke rødgul, samt ved 

finere Punkter i Vingedækkernes Punktrækker og fladere 

Stribemellemrum. Følehornene sorte, med lysere Rod. 

Pronotum blankt, næsten glat, kun med spredt og yderst 

fin, næppe synlig Punktur. Vingedækkernes Punktrækker 

ikke særlig kraftige, Mellemrummene flade. eller ganske 

svagt hvælvede. Længde 4—6 mm. 

gg: Følehornene c. saa lange som Kroppen. Forfødder- 

nes 1. Fodled lidt udvidet. 

2: Følehornene betydeligt kortere end Kroppen. 

Paa Hassel, Birk og Eg, ofte ogsaa paa Blomster, 
udbredt, men stedegen og ikke almindelig; især i Juni og 
Juli. Varieteten sanguinolentus forekommer snart i Sel- 
skab med Hovedformen, snart uden Indblanding af denne 
og angives at søge til Blomsterne af Klokkelyng (Erica - 
tetralix); Varieteten Thomsoni kendes kun i eet dansk 
Eksemplar, taget i Sundby Storskov (Lolland); Varieteten 
clericus er ikke funden i Danmark. 

14. Cr. biguttåtus Scop. Blankt sort, Følehornenes 

Rod i hvert Fald paa Undersiden lysere, Vingedækkerne 
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hvert ved Spidsen med en stor, rødgul Plet, som aldrig 

naar helt ud til Siden, og hvis Forrand er konveks. Pro- 

notum blankt, spredt og næppe synligt punkteret. Vinge- 

dækkerne med kraftige, noget fordybede, temmelig regel- 

mæssige Punktrækker, Mellemrummene let hvælvede. 

Længde 4,5—6 mm. 

g og 2: Som den foregaaende. 

Denne Årt angives at være knyttet til Klokkelyng 
(Erica tetralix), paa hvis Blomster den træffes. Larven 
lever muligvis paa Lav ved Roden af Vegetationen. Her- 
hjemme kendes kun et 'enkelt Eksemplar, der er funden 
ved Ringkøbing for mange Åar siden. 

15. Cr. vittåtus Fabr. Blankt sort, Følehornenes Rod 

i Reglen lysere, Vingedækkerne gule eller rødgule, med 

en bred, sort, fortil ofte (især hos $) noget udvidet Søm- 

stribe og et sort Tværbaand, der fra Roden ved Skulderen 

strækker sig bagud lidt indenfor Sideranden til lidt foran 

Spidsen, hvor det enten (3) bredt forener sig med Søm- 

striben eller (9) er helt adskilt fra eller kun smalt for- 

enet med denne; yderst sjældent er Længdebaand og Søm- 

stribe ogsaa fortil forenet. Pronotums Punktur i Midten 

spredt og yderst fin, næppe synlig, mod Siden tydeligere 

og kraftigst i et trekantet Parti bag Forhjørnerne; dette 

Parti er tillige forsynet med spredt, nedliggende, hos åg 

længere og tydelig, hos 29 kortere og meget utydelig Be- 

haaring, et Kendetegn, der gør denne forøvrigt ved Farven 

meget karakteristiske Art let kendelig. Vingedækkernes 

Punktrækker, især de mellemste, ofte ikke helt regel- 

" mæssige. Længde 3—4,5 mm. 
åg: Følehornene c. saa lange som Vingedækkerne (hos 

2 tydeligt kortere); jfr. endvidere ovenfor. 

Paa solaaben Bund, i Juni, Juli og Åugust, paa Blom- 
ster, især Høgeurt (Hieracium); -hidtil kun fundet i Jyl- 
land, hvor den er stedegen, men vistnok ret udbredt, især 
i den midterste Del. Silkeborg, Ry, Funder, Løvenholt, 
Laurberg, Lindum, Halk Havskrænt. 



78 

7. Gruppe. 

Oversiden uden Metalskær. Vingedækkerne 

med regelmæssige Punktstriber. Hovedet, Benene 

og oftest Pronotum helt eller delvis lyse. Pro- 

notum tæt længderidset eller, i hvert Fald mod 

Siderne, tydeligt punkteret. 

16. Cr. décemmaculåtus L. (décempunctåtus L.). 

Sort, Hovedet foran Følehornenes Indledningssted gul- 

brunt og bagtil med en hjerteformet, gulbrun Plet; - Pro- 

notum gult, oftest med mørkere Siderande, med 4 sorte 

Pletter, en paa hver Side foran Midten og en paa hver 

Side ved Roden; som Regel er Pletterne paa hver Side 

indbyrdes forbundne, saa at der dannes 2 sorte Længde- 

baand, og disse er endvidere oftest bagtil forbundne ind- 

byrdes ved en smal, sort Stribe paa Pronotums Bagrand. 

Vingedækkerne gule, hvert med 5 sorte Pletter, 3 bag hin- 

anden langs Sideranden, den forreste paa Skulderbulen, 

og 2 bag hinanden langs Sømmen.. Følehornene sorte, 

med lysere. Rod; Benene gule eller gulbrune, ofte delvis 

mørkere. Pronotum paa hver Side bag Midten med et 

Tværindtryk, Punkturen i Midten fin og spredt, mod 

Siderne tættere og kraftigere. Vingedækkernes - Punkt- 

striber temmelig kraftige, især hos $. Længde 3,5—4,5 mm. 

Hos var. båthnicus L. er Pronotum sort, oftest 

med smalt gul Forrand og en smal, gul Længdemidtstribe, 

der dog hyppigt i bageste Halvdel er helt eller delvis 

forsvunden. Vingedækkerne sorte. Overgangsformer mel- 

lem denne Varietet og Hovedformen, hos hvilken Vinge- 

dækkernes sorte Pletter udvider sig og flyder delvis sam- 

men, saa at den gule Farve indskrænkes mere eller 
mindre, forekommer sjældnere. Yderst sjældent mangler 

hos Eksemplarer af Hovedformen de sorte Pletter paa 

Vingedækkerne med Undtagelse af Skulderpletten eller 

denne og Spidspletten. i 

å: Følehornene c. saa lange som (hos Q betydeligt 
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kortere end) Vingedækkerne. Forskinnebenene og For- 
føddernes 1. Led kun meget svagt udvidede. 

Sjælden og stedegen, paa Pil, især Graapil (Salix ci- 
nerea), undertiden ogsaa paa Birk og El, oftest i Slut- 
ningen af Juni og Begyndelsen af Juli. Lyngby Mose, 
Slagelse; Næsbyhoved Sø og andre Steder paa Fyen; 
Silkeborg, Viuf, flere Steder i Vestjylland. 

[Cr. frenåtus Laich. Denne Art staar den fore- 
gaaende meget nær og varierer ligesom denne umaadelig 
stærkt i Farven, men adskiller sig fra den ved det i Over- 
sigten nævnte Kendemærke samt ved, at Vingedækkernes 
Punktrækker er lidt finere og deres Sidedækker ikke saa 
stærkt og hurtigt tilsmalnede og derfor tydelige længere 
bagud. Hovedet har mere udbredt lys Tegning og mang- 
ler den sorte Tværplet, der hos den- foregaaende Art be- 

” gynder paa hver Side bag Følehornenes Indledningssted 
og strækker sig ind i Øjets Udranding. Ogsaa Pronotum 
er gennemgaaende lysere farvet, idet det hos de lyseste 
Individer er ensfarvet rødgult og selv hos de mørkeste 
bevarer den rødgule Farve langs Siderne og Midten. 
Følehornene er lidt længere og slankere end hos den 
foregaaende. Længde 3,5—5 mm. 

å: Forskinnebenene og Forføddernes 1. Led temme- 
lig stærkt udvidede. 

Denne Årt, der er udbredt i Mellemeuropa og ogsaa 
funden i Nordtyskland, kunde muligvis findes ogsaa i 
Danmark. Den lever paa Pil.] 

17. Cr. Moraei L. Sort, Hovedet hos g med en 

X-formet, gul Tegning, hos 2 som Regel kun bagtil med 

2 korte, skraa, gule Pletter; Pronotum med en gul Plet i 

Baghjørnerne, hos & tillige med smalt gul Forrand, der 

ogsaa hos 92 kan være antydet; Vingedækkerne hvert med 

2 gule Pletter, en fortil langs Sideranden og en bagtil 

ved Spidsen. Følehornene -sorte, Roden i hvert Fald paa 

Undersiden lysere; Benene sorte, Forlaarenes Inderside 

forneden med en gul Længdestribe, Forskinnebenene og 

fødderne ofte ogsaa helt eller delvis lysere, undertiden 

ogsaa Mellem- og Bagbenene delvis lysere. Pronotums 
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Punktur i Midten spredt og meget fin, mod Siderne tættere 

og kraftigere. Vingedækkernes Punktrækker hos åg ret 

kraftige, hos 2 finere. Prosternums Bagrand paa hver Side 

med en lang, lys Tand (længere end hos Cr. nitidus). 

Længde 3—4,5 mm. 

Arten varierer stærkt i Farvetegning. Saaledes er Pro- 

notum undertiden foran Roden forsynet med 2 mørke- 

røde, større eller mindre Pletter og Vingedækkerne under- 

tiden med 2 korte, gule Længdestreger langs Sømmen bag 

Scutellum. Undertiden breder Vingedækkernes forreste 

gule Plet sig indadtil til et Tværbaand, og Spidspletten 
kan da ogsaa udvide sig, saaledes at den sorte Tegning 

indskrænkes til en sort Søm og 2 smalle Tværbaand, det 

ene ved Roden, det andet bag Midten. Hos friske Stykker 

er Oversidens lyse Tegning undertiden ikke gul, men rød. 

åg: Følehornene c. saa lange som (hos 2 lidt kortere 

end) Kroppen; se endvidere ovenfor. 

Almindelig paa Blomster; den træffes især paa Arter 
af Perikon (Hypericum) fra Slutningen af Juni til Begyn- 
delsen af August. ; 

18. Cr. bilineåtus L. Denne og den følgende Art. 
er let kendelige fra alle vore andre Arter ved, at Pro- 

notum ikke er punkteret, men længderidset; hos denne 

Art er Ridsningen tæt og kraftig og Pronotum derfor mat 

silkeglinsende. Sort, Hovedet enten ($) gult, med sort 

Længdestreg bagtil og en lille, sort-Plet bag Følehornenes 

Indledningssted eller (2, meget sjældent $) sort, med 2 

gule Pletter bagtil og et gulbrunt, større eller mindre 

Parti fortil; Pronotum med gule For- og Siderande, ofte 

tillige med 2 større eller mindre, gule Pletter bagtil foran 

Scutellum; Vingedækkerne gule, med sort Søm og hvert 

med et sort Længdebaand, der undertiden bagtil, fortil 

eller bégge Steder forener sig med Sømmen; meget sjæ!- 

dent breder den sorte Farve sig saa stærkt, at. den gule 

Tegning er indskrænket til en lille Tværplet ved Roden 

og en smal Stribe langs Side- og Spidsrandene. Føle- 
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hornene sorte, deres Rod og Benene rødgule. Vingedæk- 

kernes Punktrækker temmelig kraftige, Punkterne med 

sort Bund. Længde 2—3 mm. 

å: Følehornene lidt længere end (hos 2 betydeligt 

kortere end) Vingedækkerne; jfr. endvidere ovenfor. 

Hidtil kun fundet paa Strandengene udfor Roden Skov 
og paa Digerne udfor Kjeldskov ved Bremersvold, begge 
Steder i stort Antal i Juni, Juli og Begyndelsen af Au- 
gust, samt paa Flatø i Guldborgsund (et enkelt Stykke). 
Den søger Blomster, efter nogles Angivende især Hvid 
Okseøje (Chrysanthemum , leucanthemum), efter andres 
især Engelskgræs -(Armeria vulgaris). 

[Cr. Wasastjérnae Gyll. (exiguus Weise, Reitter). 
Denne Art ligner den foregaaende i Pronotums Længde- 
Tidsning, der imidlertid er meget svagere og ofte noget 
udvisket bagtil, men staar iøvrigt Cr. labiatus nær. Sort, 
Hovedet hos $ gult med mere eller mindre udbredt sort 
Tegning i Midten, hos 9 sort, med helt eller fortil lysere 
Mundskjold; Følehornene sorte, med rødgul Rod, Benene 
rødgule, med mørkere Baglaar: Vingedækkernes Punkt- 
rækker fortil kraftige, bagtil mindre afsvækkede end hos 
labiatus. Længde 2—2,5 mm. 

. g: Forføddernes 1. Led noget udvidet. 

Denne Årt, der bl. a. er funden i Skaane og i Nord- 
tyskland i Lubeckegnen, kunde muligvis træffes ogsaa hos 
os. Den findes paa fugtig Bund og angives at leve paa 
Kurvblomstrede og ogsaa paa Pil. Juni, Juli. 

Cr.ochroleucus Fairm. Denne Art er nærbeslægtet 
med Cr. fulvus og populi, som den ligner i Størrelse og 
Farve, men adskilles fra dem ved, at Pronotum er smal- 
lere, med svagere rundede Sider og tydeligt, omend ofte 
fint punkteret. Gul, Undersiden delvis mørkere. Hovedet 
bag Følehornenes Indledningssted med en svag Grube, 
uden tydelige -Øjefurer eller Midtfure som hos fulvus. 
Pronotums Punktur varierende i Styrke. Vingedækkerne 
over dobbelt saa lange som Pronotum, smallere og med 
bagtil finere Punktrækker end hos fulvus. Længde 2— 
3 mm. - 

Denne Årt, der er udbredt i Mellemeuropa og bl. a. 
funden ved Hamborg, kunde muligvis findes ogsaa i Dan- 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. i 6 

- 
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mark. Den lever paa Poppel, bl. a. Sortpoppel (Populus 
nigra), især vistnok paa unge Skud, og er hyppigst taget 
i August.] 

8. Gruppe. 

Oversiden uden Metalglans. Pronotum. glat 

eller meget spredt og utydeligt punkteret, sort, i 

det højeste med lysere Rande. Vingedækkerne med 

regelmæssige Punktrækker. Længde 2—3 mm. 

Nærbeslægtet med de til denne Gruppe hørende Arter 

er Cr. Wasastjernae, der paa Grund af Pronotums Længde- 

ridsning er opført i 7. Gruppe. 

19. Cr.labiåtus L. Sort, Hovedet foran Følehorne- 

nes Indledningssted hos & gult, hos 9 gulbrunt med 

mørkere Mundskjold; hos & findes undertiden tillige langs 

Øjets Inderrand en smal, længere eller kortere, lys Stribe; 

Følehornene sorte, med lysere Rod, Benene gulbrune, 

som Regel delvis, ofte endog overvejende brunsorte. Prono- 

tum blankt, næsten helt glat. Vingedækkerne med kraftige 

Punktrækker, af hvilke de inderste bagtil er udviskede. 

Forbrystet mellem Hofterne meget bredt, med en stærk, 

fortil høj og tagformet Længdekøl, Forranden vinkelformet 

nedadtrukket. Længde 2— 2,8 mm. 

åg: Følehornene noget længere end Vingedækkerne. 

Forføddernes 1. Led betydeligt udvidet, meget bredere end 

2. Led, med tydeligt rundede Sider, 2. Led ikke længere 

end bredt. 

2: Følehornene lidt kortere end Vingedækkerne. For- 

føddernes 1. Led kortere, ikke udvidet, med næsten rette - 

Sider, kun lidt bredere end 2. Led, dette lidt bredere end 

langt. 

Almindelig overalt, paa Birk, El, Pil og Eg, især i 
Juni og Juli. 

20. Cr. quercéti Suffr. Ligner den foregaaende meget, 

men adskilles dog let fra den ved de i Oversigten an- 
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givne Kendemærker. Endvidere er Punkterne i Vingedæk- 

kernes Punktrækker ikke saa tætstillede og Størrelsen 

gennemgaaende lidt betydeligere. Forbrystet mellem Hof- 

terne mindre bredt, med en svag, fin Midtkøl, Forranden 

mindre stærkt nedadtrukket. Længde 2,5—3 mm. 

åg: Følehornene noget længere end Vingedækkerne. 

Forføddernes 1. Led forlænget, men ikke udvidet, kun lidt 

bredere end"2' Led med" næsten Tefte" Sider 2" Led Hdf 

længere end bredt. 

" e: Følehornene betydeligt kortere end Vingedækkerne. 

Forføddernes 1. Led kortere, 2. Led c. saa langt som bredt. 

Paa Eg, sjældnere paa Birk, sjælden og stedegen. 
Bognæs, Tisvilde; Bremersvold, Frejlev; især i sidste 
Halvdel af Juni og Begyndelsen af Juli. 

21. Cr.frontålis Marsh. Sort, Hovedet gult, hos $ 

ofte bagtil med mørkere Midtlinie, hos 2 undertiden med 

en sørt Plet ved Øjnenes Udranding og en bagtil bred, 

fortil tilsmalnet, sort Midtlinie, saa at Pandens gule Tegning 

danner en hjerteformet Plet; Pronotums Forrand og den 

forreste Halvdel af- Siderandene gule; Scutellum bagtil 

med en lille, gul Plet, der hos 2 er mørkere eller endog 

helt forsvunden. Vingedækkernes Sidedækker og hos g 

oftest tillige selve Siderandens Kant gule; Følehornene 

med lysere Rod, Benene gulbrune, Forlaarenes Overside 

brunlig, Baglaarene næsten helt sorte. Pronotum c. dob- 

belt saa bredt som langt, glat. Vingedækkernes Punkt- 
rækker kraftige, bagtil kun lidt finere. Forbrystet fortil, 

undertiden ogsaa bagtil gulligt. Længde 2—3 mm. 

g: Forføddernes 1. Led forlænget og udvidet. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 2 danske Eksem- 
plarer, fundne for over et halvt hundrede Aar siden, det 
ene i Svanemosegaards Have i København, det andet paa 
Falster. Arten angives at leve paa Birk og Pil. 

: [Cr. ocellåtus Drap. Denne Art er noget større end 
de foregaaende Arter i Gruppen og adskilles iøvrigt let 
fra Cr. frontalis ved, at Pronotum og Vingedækkerne er 

6% 
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helt sorte, og fra Cr. labiatus og querceti ved Pandeplet- 
terne. Sort, Hovedet foran Følehornenes Indledning, en 
smal Sidelinie, der strækker sig forfra til Øjnenes Ud- 
randing, og 2 Pletter bagtil paa Panden gule eller rød- 
gule; Følehornene sorte, med lysere Rod, Benene rød- 
gule. Vingedækkernes Punktrækker fortil ret kraftige, bag- 
til fine eller udviskede. Længde 3—4 mm. 

- g: Følehornene lidt længere; Forføddernes 1. Led 
noget forlænget og udvidet. 

Denne Art er udbredt i Tyskland og bl. a. funden ved 
Lubeck og Hamborg. Den kunde derfor muligvis findes 
ogsaa hos os. Den angives at leve paa Pil og Birk i Maj 
og Juni. 

Cr. chrysåpus Gmel. Let kendelig fra Gruppens 
andre Arter ved Vingedækkernes Farve. Sort, Hovedet 
gult, Pandens Midtlinie ofte mørkere, hos 9 er Hovedet 
ofte mørkt med 2 lyse Pandepletter; Pronotums.Forrand 
hos $ med en smal, gul Søm, der i Forhjørnerne breder 
sig lidt og fortsættes paa første Halvdel af Sideranden, 
sjældent noget længere, ogsaa hos 9 er Forranden og For- 
hjørnerne undertiden yderst smalt gule eller rødlige; 
Vingedækkerne med bred, gul Spidsrand; Følehornene 
sorte med lysere Rod, Benene rødgule. Længde 2—3,5 mm. 

Denne Art, der er udbredt i Tyskland og bl. a. fun- 
den ved Lubeck, kunde muligvis træffes ogsaa hos os. 
Den findes paa Træer og Buske og angives bl. a. at søge 
til Slaaen (Prunus spinosa). Maj—August. 

Cr. pygmåeus Fabr. Let kendelig fra Gruppens 
andre Arter ved Vingedækkernes Farve, der giver den en 
stor Lighed med den gennemsnitlig betydeligt større Cr. 
vittatus; fra denne Art skelnes den dog let ved Hovedets 
og Pronotums lyse Tegning. Hovedet sort med 2 gule . 
Pandepletter eller i større Omfang gult, Pronotum sort, 
Forranden smalt,-Siderne bredere gule, Vingedækkerne 
gule eller gulbrune, med en bred, sort Sømstribe og en 
sort Skulderplet, undertiden tillige med et sort Side- 
længdebaand, der ofte forener sig fortil med Skulder- 
pletten og sjældnere bagtil, foran Spidsen, med Søm- 
striben. Pronotum snart utydeligt, snart ret tydeligt punk- 
teret. Længde 2—3,5 mm. ; 

åg: 1. Fodled udvidet. 
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.… Denne Art, der er udbredt i Mellemeuropa og bl. a. 
funden i Nordtyskland, kunde muligvis træffes ogsaa hos 
os. Den angives at. leve paa tør, aaben Bund og at søge 
Blomster, f. Eks. Alm. Røllike (Achillea millefolium), Ti- 
mian (Thymus serpyllum) og Merian (Origanum vulgare). 
Juni—August.]. . 

9. Gruppe. 

Oversiden uden Metalglans. Pronotum glat 

eller meget spredt og utydeligt punkteret, over- 

vejende rødligt eller gulligt. Vingedækkerne med 

regelmæssige Punktrækker. Længde 2—3 mm. 

Nærbeslægtet med de til denne Gruppe hørende Arter 

er Cr. ochroleucus, der paa Grund af Pronotums Punktur 

” er opført i 7. Gruppe. 

22. Cr. pusillus Fabr. Hovedet rødgult; Pronotum 

rødgult, ofte i Midten med et noget mørkere Tværparti, 

undertiden langs Bagranden med en sort Tegning, der i 

Midten og paa hver Side ofte udvider sig vinkelformet 

fremefter; meget sjældent er Pronotum overvejende sort- 

brunt; Scutellum brunligt med lysere Midte, eller helt 

brunt eller endog sort; Vingedækkerne stærkt varierende 

i Farve, hos de lyseste Individer brungule med mørkere 

Søm og Skulderbule; hyppigt findes paa hvert Vingedække 

tillige en mørk Tværplet bag Midten eller yderligere en 

mørk Plet fortil mellem Scutellum og Skulder; Pletterne 

breder sig undertiden paa tværs, saa at der dannes et 

"eller to mere eller mindre tydelige, mørke Tværbaand; 

hos de mørkeste Individer breder den sorte Farve sig 

saa stærkt, at den gulbrune Farve er indskrænket til en 

smal Yderrand; som er bredest fortil og ved Spidsen, samt 

Sidedækkerne; Undersiden sort, For- og Mellembrystet 

gult, med en sort Plet langs Hofternes Yderside; Føle- 

hornene sorte, med lysere Rod, Benene rødgule, ofte del- 

"vis lidt mørkere. Pronotum blankt og næsten glat. Vinge- 

dækkernes Punktrækker fortil temmelig kraftige, bagtil 
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meget finere, mere eller' mindre udviskede. Forbrystet 

mellem Hofterne fladt, Forranden i Midten fremtrukket i 

en lang, trekantet Spids. Længde 2,5—3 mm. 

åg: Følehornene c. saa lange som Kroppen. For- og 

Mellemføddernes 1. Fodled forlænget og.tydeligt udvidet, 

over dobbelt saa langt som 2. Fodled. 

2: Følehornene lidt kortere end Vingedækkerne. 1. Fod- 

led simpelt, ikke dobbelt saa langt som 2. Forskinnebenene 

svagt indadkrummede. 

Paa El og Birk, sjældnere paa Pil, Eg eller Hassel, 
oftest paa halvskygget Bund, udbredt og ikke ret sjælden, 
fra Slutningen af Juni til Begyndelsen af September, tal- 
rigst som Regel i Midten af Juli. 

23. Cr. rufipes Goeze (gråcilis Fabr.). Ligner den 

foregaaende Arts mørkeste Individer meget, men adskilles 

fra dem ved betydelig slankere Form og de i Oversigten 

nævnte Kendemærker. Sort, Hovedet og Pronotum rød- 

gule, det sidste ved Roden hyppigt med 2 sorte Pletter, 

Vingedækkerne med gule Sidedækker og smalt gul Side- 

rand i forreste Halvdel, ofte ogsaa ved Spidsen lidt brun- 

ligt gennemskinnende; For- og Mellembrystet gulbrunt 

med en sort Plet langs Hofternes Yderside; Følehornene 

sorte, med lysere Rod, Benene rødgule. Pronotum blankt 

og næsten glat. Vingedækkernes Punktrækker omtrent 

som hos den foregaaende. Forbrystet med en høj Midt- 

køl, Forranden i Midten stumpt fremtrukket eller afrun- 

det. Længde 2,5—3 mm. 

åg: Følehornene lidt kortere end Kroppen. For- og 

Mellemføddernes 1. Led noget forlænget og svagt udvidet, 

næppe dobbelt saa langt som 2. Led. å 

2: Følehornene meget kortere end Vingedækkerne. 

1. Fodled simpelt, men ikke saa forskelligt fra Hannens 

som hos den foregaaende Art. 

Meget sjælden. Hidtil kun funden i Jylland ved Silke- 
borg, Esbjerg, Overjersdal og paa Als. Den lever paa glat- 
bladede Pilearter; Juni— Juli. 
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24. Cr. fålvus Goeze (minutus Fabr.). Kendelig fra 

de 2 foregaaende Arter ved mere sammentrængt og robust 

Krop, større, bredere Pronotum, kortere Vingedækker, 

hvis Punktrækker bagtil kun er lidt finere, kraftigere og 

lidt kortere Følehorn og Ben og — bortset fra de aller- 

lyseste Individer af Cr. pusillus — den lyse Farve. Rød- 

gul eller gulbrun, Hovedet bagtil smalt sort, Pronotum 

ofte med 2 mørkere Skyggepletter, Vingedækkerne gul- 

lige, med mørkere Sømrand og ofte med en mørk Skulder- 

plet, der undertiden fortsættes bagud som et udvisket 

Længdebaand; For- og Mellembrystet gulbrunt, mørkere 

ved Hofterne, Bagbrystet og Bugen sorte, sidste Bugleds 

Bagrand oftest lysere; Følehornene sorte, med lysere Rod, 

Benene gulbrune, Baglaarene undertiden mørke. Hovedet 

-paa hver Side med en Grube bag Følehornenes Indled- 

ningssted og en skraa Fure langs Øjets øverste Inder- 

rand samt bagtil med en kort Midtfure. Pronotum stærkt 

hvælvet, yderst fint, næppe synligt punkteret. Vingedæk- 

kernes Punktrækker temmeiig kraftige. Længde 2—3 mm. 

&g: Følehornene c. saa lange som Vingedækkerne. 

Forføddernes 1. Led tydeligt udvidet, men næppe for- 

længet. 
2: "Følehornene noget kortere end Vingedækkerne. 

Forføddernes 1. Led simpelt. 

Almindelig paa solaaben, tør Bund, paa lave Planter, 
især i Juni, Juli og Begyndelsen af August. 

[Cr. påpuli Suffr. Denne Art er som Regel let 
kendelig fra de nærstaaende ved de ret stærkt indadkrum- 
mede Forskinneben, der paa Indersiden nær Spidsen 
har en stump eller svagt tandformet Udvidelse, men 
Krumningen varierer dog en Del i Styrke. Brungul, 
Vingedækkernes Søm og Skulderbule undertiden sorte, 
sjældent har Vingedækkerne yderligere en mørk Plet bag 
Midten; Undersiden overvejende sort. Formen mere lang- 
strakt end hos Cr. fulvus. Pronotums Punktur fin og 
utydelig. Vingedækkernes Punktrækker bagtil betydeligt 
finere. Længde 2,5—3 mm. 

g: Forføddernes 1. Led udvidet. 
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Denne Art, der er udbredt i Mellemeuropa, kunde 
muligvis findes ogsaa hos os. Den angives at leve paa 
Poppel, især Sortpoppel (Populus nigra). Juni—August.] 

3. Underfamilie Cyclica. 

Kroppen ikke cylindrisk, i Reglen plump, ret 

bred og hvælvet. Oversiden oftest med Metal- 

glans. Hovedet oftest synligt, naar Dyret betragtes 

fra oven, nedadbøjet eller mere eller mindre frem- 

strakt, ikke halsformet indsnøret bagtil, indtrukket 

i Forbryststykket, saa at Øjnene berører eller 

næsten berører dettes Forrand. Følehornene ind- 

leddede langt fra hinanden, som Regel i større 

indbyrdes Afstand end 1. Følehornsleds Længde 

(Fig. 2, Side 3). Pronotum som Regel bredt og 

ikke eller kun lidt smallere end Vingedækkerne, 
men meget bredere end Hovedet, Siderne randede 

(for de danske Slægters Vedkommende med Und-. 

tagelse af Bromius). Scutellum i Plan med, Vinge- 

dækkerne. Vingedækkerne oftest stærkt hvælvede 

og med rundede Sider, hyppigst dækkende Py- 

gidium. Bugens 2 sidste Led ikke sammenvoksede. 

Pygidium temmelig lille, som Regel ikke stærkt 

nedfaldende. 

Larverne lever som Regel frit paa Foderplantens 

Blade. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Pronotums Sider urandede. Oversiden behaaret, 
sort, uden Metalskær .............. 1. Bråmius. 

Pronotums Sider randede. Oversiden nøgen .. 2. 
2. Følehornenes 2. Led. over dobbelt såa bredt som 

3. Led, ikke længere end bredt. Vingedækker- 
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nes Sidedækker hvert med 3 Gruber til Op- 
tagelse af Laarspidserne......: 2. Lamproséma. 

Følehornenes 2. Led ikke eller kun lidt bredere 
end 3. Led: Sidedækkerne uden Laargruber . 3. 

. Vingedækkernes Sidedækker bagtil langs Un- 
derranden med en Række fine, nedadrettede, 
korter Haar) Nr ENS Sr AE, 4. 

Sidedækkerne uden Haarrække langs Under- 
TE TNT (SR o SETS (EY REE SART Mrs ESSEN + 5 SI PRESSE SRELEDE 5: 

.. Bagbrystet i Midten højst saa langt som 1. Bug- 
led; dette som Regel omtrent saa langt som 

No 2: rat EN AES REE se 3. Chrysoméla. 
Bagbrystet i Midten lidt længere end 1. Bug- 

led; dette kun c. saa langt som 2.—- 3. Led. 
"4. Chrysochl&a. 

.. Vingedækkernes Punktur tæt, ikke dannende 
regelmæssige Punktrækker................. 6. 

… Vingedækkerne med regelmæssige, velafson- 
dreder Punktrækker RE RS en NEDE 9. 

Følehornene ikke over halvt saa lange som 
Vingedækkerne, mod Spidsen fladtrykte, 9. og 

-10. Led bredere end lange, Endeleddet med 
DUS Bidse RBR REE DT ERR DER Don] ure 8. 

Følehornene meget over halvt saa lange som 
Vingedækkerne, ikke fladtrykte mod Spidsen, 
9. og 10. Led ikke bredere end lange, Ende- 

Kleddet fans fils pids et ERR ES TE 
.…. Pronotums Bagrand ikke randet. Vingedækkerne 

kun lidt længere end tilsammen brede, til- 
smalnede bagud allerede fra Midten og i kun 
svartibuede Elmer seere SAR 6. Coblaphus. 

Pronotums Bagrand randet. Vingedækkerne be- 
tydeligt længere end tilsammen brede; Til- 
smalningen bagud begynder først langt bag 
Midten og sker i stærkt buede Linier ..... 

5. Gastroidea. 
.…. Pronotum omtrent 3 Gange saa bredt som langt, 

ret stærkt hvælvet paa tværs, Forranden, 
naar Dyret betragtes fra oven, kun ubetyde- 
ligt indbuet. Mindre, 2,5—4,5 mm.. 7.Plagiddera. 

Pronotum ikke nær 3 Gange saa bredt som 
langt, kun svagt hvælvet paa tværs, Forranden, 
naar Dyret betragtes. fra oven, tydeligt ind- 
buet. Større, So NEM EGEDE 8. Melaså&åma. 

| 1) Disse Haar er oftest meget vanskelige at faa Øje paa. 
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9. Mellem- og Bagskinnebenenes Yderside lidt 
foran Spidsen med en tydelig Tand. Over- 
sidens Grundfarve rød. eller gullig, uden 
Metals kære Hr ERE Er re) fg . 9. Phytodécta. 

Mellem- og Bagskinnebenenes Yderside uden 
Aand foran Spidsen: JR Er RR 10. 

10. Kløerne tandede. Oversiden uden lys Tegning 
10. Phyllodécta. 

Klgerne simple SSR NE ES ERE ER SENER ERE 11. 
11. Pronotum kun meget lidt bredere end langt. 

Vingedækkerne c. dobbelt saa lange som til- 
sammen "brede SEN ES 12. Prasoctris. 

Pronotum meget bredere end langt. Vingedæk- 
kerne ikke dobbelt saa lange som tilsammen 
DEE TESTER PEERS ERE SSD STASEGS Fe ES PEER BR REESE RE 12. 

12. Kroppen mere langstrakt. Pronotum i det højeste 
c. dobbelt saa bredt som langt, Tilsmalningen 
fremefter begynder ikke eller kun i meget 
ringe Grad allerede fra Roden. Oversiden som 
Regel med lys Tegning....... 11. Hydrothåssa. 

Kroppen kort og stærkt hvælvet. Pronotum be- 
tydeligt mere end dobbelt saa bredt som langt, 
tilsmalnet temmelig stærkt fremefter" alle- 
rede fra Roden. Oversiden uden lys Teg- 
MINEN ERIE SE AoD EN RE SAR BLEE bass 13. Phåedon. 

1. Bréomius Redtb. 
(Eumélpus Redtb., Adéxus Baly). 

Adskilt fra alle de følgende Slægter i Under- 

familien ved Pronotums urandede Sider og den 

behaarede Overside. Kroppen uden Metalfarve. 

Hovedet noget smallere end Pronotum; Følehor- 

nene ret slanke, Endeleddet med en Afsnøring, 

saa at det ser ud, som om det var delt i 2 Led. 

Pronotum meget smallere end Vingedækkerne, med 

stærkt. rundede Sider og afrundede For- og Bag- 

hjørner, stærkt hvælvet, med urandet Bagrand. 

Vingedækkerne noget længere end tilsammen 

brede, med fremstaaende Skuldre. Pygidium del- 
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vis udækket. Forhofterne kugleformede. Benene 

ret lange og slanke, 3. Fodled dybt spaltet, tve- 

lappet; Kløerne spaltede. 

1. B.obscarus L. (Fig. 24). Sort, fint, nedliggende, 

hvidgraat behaaret, Følehornenes Rod rødlig. Hoved og 

Fig. 24. Bromius obscurus. X 9. 

Pronotum fint og tæt punkterede, det sidste meget bredere 

end langt. Vingedækkerne tæt og uregelmæssigt punk- 

terede, med svagt fordybede Længdestriber, i hvilke Punk- 

turen er kraftigere. Længde 5—6 mm. 
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Lyse Former af denne Art med brunlige Vingedækker 
og rødlige Skinneben og Former (sorte eller lyse) med 
gul Behaaring, der forekommer i Mellemeuropa, er ikke 
fundne herhjemme. Den lyse Form med gul Behaaring 
lever udelukkende paa Vin. 

Paa Smal Gederams (Chamaenerium angustifolium); 
udbredt, men stedegen og sjælden. Temmelig hyppig i 
Nordsjælland (Geels Skov, Rude Hegn o.s.v.); Fyen; 
Randers, Munkebjerg. Juni, Juli. 

2. Lamprosoma Kirby. 

Let kendelig ved den ringe Størrelse og den 

stærkt hvælvede, Olibrus-lignende Form. Hovedet 

nedadbøjet og tilbagetrukket, ofte næppe syn- 

ligt, naar Dyret betragtes fra oven. Følehornenes 

2. Led over dobbelt saa bredt som 3. Led, ikke 

længere end bredt, 7.—11. Led dannende en af- 

brudt Kølle, idet 8. Led er betydeligt smallere 

end 7. og 9. Led. Pronotum meget bredere end. 

langt, bagtil ikke smallere end Vingedækkernes Rod, 

fremefter stærkt tilsmalnet, hvælvet i Flugt med 

Vingedækkerne, Bagranden ikke randet. Vinge- 

dækkerne dækkende Bagkroppen helt, bredest lidt 

bag Roden, derfra svagt tilsmalnede bagud, Side- 

dækkerne hvert med 3 Gruber til Optagelse af 

Laarspidserne. Forbrystet mellem Prosternum og 

Episternum med Følehornsfurer. Forhofterne kugle- 

formede. Bagbrystet paa hver Side med en Fure 

til. Optagelse af Baglaarene. 1. Bugled med til- 
svarende Furer til Bagskinneben og -fødder. Be- 

nene temmelig korte, Laarene med en Skinne- 

bensfure, Fødderne brede, 2. og 3. Led meget 
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bredere end langt, 3. Led dybt spaltet, tvelappet, 

Kløerne fine, med en Tand ved Roden. 

1. L. concolor Sturm. (Fig. 25). Blank, sort, Føle- 

hornenes 2. Led rødt, Oversiden med mørkt Metalskær. 

Pronotum fint punk- 

teret, i Bunden uty- 

deligt chagrineret. 

Vingedækkerne med 

Punktstriber, Stribe- 

mellemrummene fint, 

ofte noget rækkevis 

punkterede. Længde 

2—3 mm. 

Herhjemme hid- 
til kun fundet i Frej- 
lev Skov paa Lolland 
og i den lige overfor 
paa. Falster liggende 
Marrebæk Skov. ÅAr- 
ten tages i Juni Maa- 
ned .paa Skvalderkaal 
(Aegopodium == poda- 
graria), især henimod 
Solnedgang. Fig. 25. Lamprosoma concolor. X 19. 

3. Chrysoméla L. 

Kroppen mere eller mindre hvælvet, snart kort 

og med stærkt rundede Sider, snart mere lang- 

strakt og med mindre stærkt rundede eller i 

Midten næsten parallelle Sider. Følehornene tem- 

melig slanke, mod Spidsen som Regel kun svagt 

og jævnt fortykkede, de yderste Eed! offe;men 

kun svagt fladtrykte, i Reglen mindst saa lange 
som brede. Pronotum mindst dobbelt saa bredt 

som langt, ikke eller kun lidt smallere end Vinge- 



94 

dækkernes Rod, langs Sideranden ofte med et 

ophøjet Parti, der indadtil begrænses af en punk- 

teret Længdefordybning eller en skarp Længde- 

fure; Bagranden hos de fleste Arter urandet. 

Vingedækkernes Punktur enten uregelmæssig eller 

ordnet i Punktrækker, der undertiden parvis er 

nærmede hinanden; Sidedækkerne bagtil langs Un- 

derranden med en Række fine, nedadrettede, korte 

Haar. Forbrystet i Midten bag Forhofterne med 

en Forlængelse, der mod Spidsen bliver bredere. 

Forhofterne tværbrede, deres Gruber bagtil aabne. 

Bagbrystet ikke længere end 1. Bugled. Benene 

ret kraftige, Føddernes 3. Led paa Oversiden med 

en dyb Udbugtning, i hvilken Kloleddet er an- 

bragt, men paa Undersiden ikke eller kun svagt 

udrandet, saa at Leddet ikke er dybt spaltet og 

tvelappet (Fig. 1,. Side 2); Kløerne simple. 

Hannen er som Regel kendelig ved. mindre og slan- 

kere Krop og udvidede Fødder. . 

Larverne lever frit fremme paa Foderplanten. For- 

pupningen finder Sted i Jorden. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne mørke, med rødlig eller gullig 
Sid eTand SR TE HE FE SEEST had es SES EET ERR ; 

Vingedækkerne uden lysere Siderand......... 8. 
2. Vingedækkernes Rod med en bred, rød Rand. 

. l.limbåta. 
Vingedækkernes Rod ikke rødt randet........ Se 

3, Pronotum paa hver Side indenfor Sideranden 
uden Længdeindtryk, dets Hvælving derfor 
fortsat lige til Sideranden. Pronotum fortil 
spejlblankt og glat. Vingedækkerne med tyde- 
ligt fremtrædende Punktstriber. Længde 3,5— 
(SES 100 07 RENE FS se FAR REE TREE TSG de SAD SR ryg 6. anålis. 
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… Pronotum paa hver Side lidt indenfor Sideran- 
den med et i hvert Fald bagtil tydeligt Længde- 
indtryk, der afbryder Pronotums Hvælving. 
Fængde SER MESSEN EAR ALE RE 4. 

. Vingedækkerne med tydeligt fremtrædende 
Punktstriber, Stribemellemrummene spredt 
og fint punkterede. Mere langstrakt og min- 
dre stærkt hvælvet. Længde 5—7 mm...... 

5. marginåta. 
Vingedækkerne tæt og uregelmæssigt punk- 

terede, uden tydeligt fremtrædende, ved fint 
… og spredt punkterede Mellemrum adskilte 

Punktstriber. Kortere og stærkere hvælvet. 
Længde 55 ÆBLE MENE ra ASB SE 5: 

Vingedækkerne tæt og temmeligt fint punk- 
terede, med enkelte grovere, noget rækkevis 
ordnede Punkter. Pronotum tæt og ikke sær- 
lig fint punkteret, Længdeindtrykket indenfor 
Sideranden fortil udvisket........... 4. cårnifex. 

Vingedækkernes Punktur tæt og grov. Prono- 
tums Længdeindtryk indenfor Sideranden og- 
saa fortil tydeligt 

. Vingedækkerne som Regel sorte, den lyse Side- 
rand som Regel ikke naaende helt ind til 
Vingedækkernes næstyderste Punktrække. 
Pronotum tydeligt og ikke særlig fint punk- 
TERE ERR REE SE RESE in LS Age sanguinolénta. 

Vingedækkerne med svagt blaat Skær, den lyse 
Siderand naaende til Vingedækkernes næst- 
yderste Punktrække, saa at den yderste 
"Punktrække staar et Stykke inde i den lyse 
Randi ie re Bay seeren KE] 7 he ENE T: 

.. Vingedækkerne meget groft punkterede, den 
lyse Siderand indadtil uregelmæssigt og noget 
takket begrænset. Gennemsnitlig større, 8— 
NEMME LINERS ESS FYN SE er 2: FEE ge 

Vingedækkerne mindre groft punkterede, den 
lyse Siderand indadtil skarpt og lige begræn- 

.set. Gennemsnitlig mindre, 6—8,5 mm ..... 
3. marginålis. 

Kroppen brunlig, med mere eller mindre tyde- 
ligt Metalskær, Følehorn og. Ben ensfarvet 
LUDER TS Res ere] ASE T dx 12. staphylea. 

Hoved og Pronotum sorte eller metalliske, ikke 
brunligt gennemskinnende. Benene helt eller 

"overvejende sorte eller metalliske..:....... … 
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Vingedækkerne brunrøde, ofte med svagt Metal- 
SKÆR ES AAEN PAL SGREE RTE FKB NNSDE SR ars 13. polita. 

Vingedækkernes Grundfarve sort eller metal- 
lisk, ikke brunrødt gennemskinnende....... 10. 

Fødderne DERE TE Længde 6—10 mm ....... 
14. goettingénsis. 

Fødderne sorte, brunsorte eller metalliske.... 11. 
Pronotum spejlblankt, glat eller næsten glat, 

det ophøjede Sideparti indadtil begrænset af 
en fuldstændig, skarp og dyb, glat Fure. 
Vingedækkerne med regelmæssige Punkt- 
striber, der ikke parvis nærmer sig hin- 
ANTENNE Mg DEF N TSE e SE DER R ee SÅ 7. orichålcea. 

Pronotum i hvert Fald med tydelig Punktur 
langs det ophøjede Sideparti, dette ikke be- 
grænset af en fuldstændig Længdefure ..... 12. 

Pronotum fra Roden tilsmalnet stærkt frem- 
efter i rette eller næsten rette Linier, Side- 
partiet næppe afsat. Vingedækkerne meget 
korte, brede og stærkt hvælvede, med kraftig, 
i uregelmæssige, tætstillede Dobbeltrækker 
ordnet Punkter EL REE 15. haemåptera. 

Pronotums Sider. mere eller mindre tydeligt 
rundede, i hvert Fald fortil. Vingedækkerne 
(undtagen hos den. lille Chr. varians) mere 
langstrakte ar BK AØT ERA Re OL SENER 13. 

Vingedækkerne med tydeligt fremtrædende, hin- 
anden parvis nærmede Punktstriber. Prono- 
tum oftest :kun meget fint punkteret og ikke 
tilsmalnet bagtil..... BULE EAR KEE RE RET KE ER RERR 14. 

Vingedækkernes Punktur uregelmæssig eller 
dannende Punktrækker, der ikke parvis er 
nærmede hinanden. Pronotum tydeligt, ofte 
ret kraftigt punkteret ES LE EEN ER 157 

Følehornenes 3 eller 4 inderste Led rødlige. 
Vingedækkernes Punktstriber bagtil svagere 
og noget utydelige.......... li.brunsvicénsis. 

Følehornenes inderste Led paa Oversiden helt 
ellerfovervejende SOore se ES ES ERNE ER IS: 

Punkterne i Vingedækkernes Punktstriber tæt 
MSIE E FL, (RS) FSÆSRESDEN Pete HRG e KSRESE 10. geminåta. 
Punkterne i Vingedækkernes indre Punktstriber 

adskilt langt fra hnanden. 5% 5 SL SER 16. 
Punkterne i Vingedækkernes ydre Punktstriber 

betydelig grovere og tættere stillede end i 
de indre (og meget grovere end hos Chr. 
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hyperici);' Stribemellemrummene fint punk- 
LETS ES SÆRT SE ARNE SIN 9. quadrigémina. 

Punkterne i Vingedækkernes ydre Punktstriber 
højst lidt grovere og tættere stillede end i de 
indre; Stribemellemrummene meget fint punk- 
FEKS ES RETTE SEE AER FIN SAD FR Sy P Erie 

17. Kloleddet nær Spidsen paa hver Side med en 
nedadrettet Tand, der ses tydeligt, naar Led- 
det betragtes fra Siden (Fig. 1, Side 2) 17. fastudsa. 

lol dde tm orm alt ENS NMRA 18. 
18. Kortere og mindre, 4,5—6 mm; Vingedækkerne 

kun meget lidt længere end tilsammen brede 
16. vårians. 

Mere langstrakt og større, 6—11 mm; Vinge- 
dækkerne betydeligt længere end tilsammen 
DES ERE ERE DRE ES Na SR SNEDE le EET DISA MEN. 19. 

19. Pronotum paa hver Side indenfor Sideranden i 
I hvert Fald bagtil med et tydeligt, udadtil 

skarpt begrænset Længdeindtryk. Scutellum 
tydeligt pin kerner te] FEE ERE ass 20. cereålis. 

Pronotum indenfor Sideranden uden eller med 
et svagt, ikke skarpt begrænset -Længdeind- 
tryk. Scutellum glat eller næsten glat ...... 20. 

20. Pronotum fortil kun svagt tilsmalnet, temmelig 
stærkt hvælvet paa langs.......... 18. gråminis, 

Pronotum fortil betydeligt tilsmalnet, kun meget 
-svagt hvælvet paa langs........ 19. menthåstri. 

1. Chr. limbåta Fabr. Blandt Arterne med rødran- 

dede- Vingedækker let kendelig ved, at den røde Rand 

fortsættes langs Vingedækkernes Rod helt ind til Scu- 

tellum. Temmelig stærkt hvælvet, sort, Oversiden med 

"lidt mat Glans og mere eller mindre tydeligt, blaaligt, 

grønligt eller bronzeagtigt Metalskær, Følehornenes Rod 

i hvert Fald paa Undersiden rødlig, Vingedækkernes Rod 

og Siderande røde. Pronotum over dobbelt saa bredt som 

langt, bagtil som Regel svagt, fortil stærkere tilsmalnet, 

fint, men tydeligt og ret tæt punkteret, det ophøjede Side- 

parti tydeligt afsat, idet det indadtil begrænses i bageste 

" Halvdel af en dyb, kraftigt punkteret Fure og i forreste 
Halvdel af et kraftigt punkteret, lidet dybt Indtryk. Vinge- 
dækkernes Punktur uregelmæssig, temmelig fin og tæt, 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. : É TÅ 
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med iblandede grovere Punkter, der danner svage Antyd- 

ninger af Længderækker. Længde 6—10 mm. 

Den røde Farve paa Vingedækkerne breder sig under- 

tiden ind mod deres Midte, saaledes at den mørke Farve 

indskrænkes til en større eller mindre Fællesplet. 

Påa Sandbund og Kalkbund, udbredt, men sjælden 
og stedegen. Den tages hyppigst om Foraaret, i Grus- 
grave, i Hjulspor, krybende paa Veje eller ved Roden af 
urteagtige Planter. Om den er knyttet til bestemte Plante- 
arter, vides ikke. Geels Skov, Frederiksværk, Tisvilde, 
Jægerspris, Amager; Aalborgegnen, Grenaa, Silkeborg, 
Viuf, Vojens, Sønder Hostrup, Jersdal, Bevtoft Plantage. 

2. Chr. gypsåphilae Kister. Denne og de 2 føl- 

gende Arter udmærker sig blandt de rødrandede Arter 

ved den brede, stærkt hvælvede Form og den uregelmæs- 

sige, grove Punktur paa Vingedækkerne. Sort, med mørkt, 

blaaligt Metalskær, Følehornenes 1. og 2. Led med rødlig 

Underside, Vingedækkernes Siderande røde. Pronotum 

over dobbelt saa bredt som langt, bagtil-ikke eller meget 

svagt, fortil betydeligt tilsmalnet, Sidepartiet tydeligt afsat 

ved en kraftig, bagtil dybest Længdefordybning, Punkturen 

fin, men oftest meget tydelig og ikke særlig spredt, Side- 

partiet og Længdefordybningen med meget grov Punktur. 

Vingedækkerne med temmelig tæt, meget grov, uregel- 

mæssig, især hos 9 noget tværrynket Punktur, der hist 

og her danner Antydninger af Længderækker, særlig mod 

Siderne; den yderste Punktrække staar helt ude i den 
røde Siderand, medens den næstyderste Række bestaar 

af blaasorte Punkter, der staar paa Grænsen mellem den 

røde Rand og den blaasorte Farve og giver Grænsen. 

et uregelmæssigt, noget takket Udseende. Længde 8— 

11 mm. 

"Paa Sandbund, udbredt, men vistnok ret sjælden. 
Den er ligesom flere andre Chrysomela-Arter et Natdyr 
og findes om Dagen ved Roden af Planter, i Sandhuller 
0. S. V. Årten er vistnok knyttet til Torskemund (Linaria). 
Især taget i Juli. 
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3. Chr. marginålis Duftschm. Ligner den fore- 

gaaende meget, men adskiller sig fra den ved, at Størrelsen 

er gennemsnitlig lidt mindre, at Pronotums Punktur som 

Regel er betydelig finere og mere spredt, ofte meget 

utydelig, at Vingedækkerne over Skuldrene i Forhold til 

Pronotums Rod ikke er saa brede som hos Chr. gypso- 

philae, at deres røde Rand er skarpt og lige begrænset 

indadtil, og at deres Punktur gennemgaaende er noget 

finere og særlig de 2 yderste Punktrækker betydelig finere. 

Længde 6—8,5 mm. 

Udbredt og temmelig almindelig. Paa Torskemund 
(Linaria). Maj—September. Larver er fundne d. or: 
de forpuppede sig henholdsvis .d.”/; og d.”/s; Imago 
fremkom henholdsvis d.”/s og ”/s. 

[Chr. sanguinolénta L. Nærbeslægtet med de 2 
foregaaende, men adskilt fra dem ved de i Oversigten 
nævnte Kendemærker. Pronotums Punktur noget stærkere 
end hos Chr.-gypsophilae. Vingedækkernes Punktur om- 
irent af samme Styrke som hos denne Art, men gennem- 
gaaende noget tættere. Længde 7—9 mm. 

Denne Art, der angives at leve paa tør eller sandet 
Bund, er udbredt i Mellemeuropa og kunde muligvis fin- 
des i Danmark. Angives at leve paa Torskemund (Li- 
naria).] 

4. Chr. cårnifex Fabr. Denne Art, der i Formen 

og med Hensyn til Pronotums ophøjede Sidepartis Af- 

. grænsning danner en Overgang mellem de 3 foregaaende 

og de 2 følgende Arter, er blandt de rødrandede Arter 

kendelig ved Vingedækkernes uregelmæssige, temmelig 

fine Punktur og Pronotums ret tætte og forholdsvis kraf- 

tige Punktur, der i Styrke ikke staar meget tilbage for 

Vingedækkernes. Sort, med meget svagt Metalskær, Føle- 

hornenes Rod med rødlig Underside, Vingedækkernes 

… Siderande røde. Pronotum over dobbelt saa bredt. som 

langt, bagtil i Reglen svagt, fortil betydeligt tilsmalnet, 

Punkturen tæt og ikke særlig. fin, Sidepartierne afsat ved 

en groft punkteret Længdefordybning, der bagtil er tyde- 

rdl 



100 

lig og udadtil ret skarpt begrænset, fortil mere eller min- 

dre udvisket. Vingedækkerne tæt og temmelig fint punk- 

terede, med iblandede grovere Punkter, der hos $ meget 

svagt, hos 2 noget tydeligere er ordnede i Rækker, som 

parvis nærmer sig hinanden. Længde 5,5—9 mm. 

—… Hos den større, bagtil mere udvidede Hun er Over- 

siden tydeligt mattere end hos Hannen. 

Oversidens svage Metalskær er oftest brunligt, men 

undertiden blaaligt eller grønligt. Vingedækkernes røde 

Siderand skal i meget sjældne Tilfælde kunne forsvinde helt. 

Sjælden og meget stedegen; Tisvilde, Bøtø Sand 
(Falster), Roden (Lolland), Bornholm (f. Eks. Rønne Strand). 
Larven lever paa Bynke (Artemisia campestris og mari- 
tima), påa hvilken Plante ogsaa Imago træffes om Aftenen 
eller Natten; om Dagen findes Imago ved Plantens Rod. 
Juni— August. | 

5. Chr. marginåta L. Denne og den følgende Art 

adskiller sig fra de foregaaende rødrandede Arter ved 

mere langstrakt og mindre stærkt hvælvet Form, svagt 

eller ikke afsat Sideparti paa Pronotum og ved Vingedæk- 

kernes tydelige Punktrækker, der hos denne Årt er ad- 

skilt ved meget finere punkterede Mellemrum, medens de 

hos Chr. analis ikke er meget kraftigere end den ogsaa 

rækkevis ordnede Punktur i Mellemrummene. Sort, Over- 

siden med bronzeagtigt eller sjældnere grønligt Metal- 

skær, Følehornenes Rod i hvert Fald paa Undersiden 

lysere, Vingedækkerne med rødgule Siderande, Bugen 

undertiden delvis rødlig. Pronotum over dobbelt saa bredt 

som langt, som Regel tilsmalnet fremefter allerede fra 

Roden, fint og oftest ret tæt punkteret, Sidepartierne af- 

sat ved et grovere punkteret Længdeparti, der kun bagtil 

er tydeligt fordybet. Vingedækkerne med tydelige, parvis 

hinanden nærmede Punktstriber og meget fint og spredt 

punkterede Mellemrum. Længde 5—7 mm. 

Hos den større, bagtil mere udvidede Hun er Over- 

siden tydeligt mattere end hos Hannen. 

Yderst sjældent er Vingedækkerne ensfarvet brunrøde: 
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-… Sjælden og stedegen; paa Sandbund og Kalkbund; 
Nordsjælland, Høvbleg (Høje Møen); Skagen, Silkeborg, 
Funder, Løvenholt, Vrads, Horsensegnen, Kolding Fjord, 
Aabenraa Fjord, Stursbøl. Den er antagelig knyttet til 
Korsblomstrede, saasom Knopurt (Centaurea), Bynke (Ar- 
temisia), Røllike (Achillea) og Okseøje (Chrysanthemum). 
Larven er iagttaget paa Alm. Røllike (A. millefolii). Imago 
træffes om Dagen kun sjældent fremme, men oftest under 
Sten, ved Planterødder o. lign. Juni—Oktober. 

6. Chr. anålis L. Den mindste af de rødrandede 

Arter, kendelig fra dem alle ved, at Pronotums Sideparti 

kun er antydet ved et Længdebælte af grove Punkter, men 

ikke — heller ikke bagtil — ved nogen Fordybning. Sort, 

Oversiden med blaaligt, grønligt eller bronzeagtigt Metal- 

skær, Følehornenes Rod rødlig, Vingedækkernes Side- 

rande rødgule. Pronotum blankt, over dobbelt saa bredt 

som langt, bagtil ikke eller meget svagt, fortil tydeligt 

tilsmalnet, bagtil spredt og meget fint punkteret, fortil 

næsten helt glat. Vingedækkerne med bagtil noget ud- 

viskede Punktrækker, der dog undertiden er noget uregel- 

mæssige, og som ikke træder særlig tydeligt frem, fordi 

Mellemrummenes Punktur kun er lidt svagere og ogsaa 

mere eller mindre rækkevis ordnet. Længde 3,5—6,5 mm. 

Paa Sandmarker, grusede Overdrev, Heder og Strand- 
fælleder, udbredt, men ikke almindelig. Muligvis knyttet 
til Kurvblomstrede. Om Dagen hyppigst under Sten, ved 
Planterødder, i Sandhuller o. lign. 

T. Chr. orichålcea Muller (låmina Fabr.). Adskilt 

fra alle vore andre Arter ved det spejlblanke, glatte eller 

næsten glatte Pronotum, hvis ophøjede Sidepartier er be- 

grænsede af en fuldstændig, skarp og dyb, glat Fure. 

Temmelig bred og stærkt hvælvet, med ret stærkt run- 

dede Sider, sort, med blaaligt, grønligt eller messing- 

farvet Metalskær, Følehornenes Rod i hvert Fald paa 

Undersiden rødlig. Pronotum rigelig dobbelt saa bredt 

som langt, tilsmalnet fra Roden fremefter i næsten rette 

eller svagt buede Linier. Vingedækkerne med temmelig 
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regelmæssige Rækker af ret tætstillede Punkter; af Punkt- 

rækkerne, der bliver finere mod Spidsen, og som ikke 

parvis nærmer sig hinanden, er de yderste grovere end 

de inderste; Stribemellemrummene spredt og yderst fint, 

næppe synligt punkterede. Længde 6,5—8,5 mm. 

Udbredt, men stedegen og ikke almindelig. Den 
træffes bedst i Juli og Begyndelsen af August og lever 
paa Skærmplanter, især vistnok Skov-Kørvel (Anthriscus 
silvester). Ogsaa fundet i April—Juni. 

8. Chr. hypérici Forster (fucåta Fabr.). Denne og 

de 3 følgende Arter udmærker sig ved Vingedækkernes 9 

temmelig regelmæssige, parvis hinanden nærmede Punkt- 

rækker, hvis Punkter hos denne og den følgende Art er 

adskilt temmelig langt fra hinanden, men hos de 2 andre 

Arter ret tætstillede, samt ved fint eller meget fint punk- 

teret Pronotum, hvis ophøjede Sideparti bagtil er afsat 

ved en tydelig Længdefure. Forholdsvis langstrakt med 

kun svagt rundede Sider. Sort, Oversiden med grønligt, 

brunligt, kobber- eller messingfarvet eller mørkeblaat Me- 

talskær, Følehornenes Rod paa Undersiden oftest lysere. 

Pronotum over dobbelt saa bredt som langt, bredest ved 

Roden, fremefter betydeligt tilsmalnet, Siderne tydeligt 

rundede, Punkturen som Regel spredt og yderst fin og 

utydelig, Sidepartiet fortil begrænset af ikke særligt grove 

Punkter, bagtil af en som Regel temmelig dyb og skarp 

Fure. Vingedækkerne langstrakte, Punktrækkernes Punkter 

langt adskilt fra hinanden, Stribemellemrummene spredt 

og meget fint punkterede, undertiden med fine, spredte 

Ridser. Længde 5—7 mm. 

Vingedækkernes Metalskær er hos & ikke særlig 

blankt, hos 9 mat og silkeagtigt. Punkturen i Vingedæk- 

kernes Stribemellemrum er hos 9 endnu finere og utyde- 

ligere end hos Z. 
Oversidens Farve er hos de danske Eksemplarer kun 

yderst sjældent mørkeblaa; de fleste har brunligt eller 

grønligt, ofte noget olivenagtigt Skær; undertiden er 
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Vingedækkernes Punkter og deres nærmeste Omgivelser 

brunsorte. | 

Sjælden og meget stedegen; oftest paa aaben Skov- 
bund. Paa Perikon (Hypericum), især Prikket Perikon (H. 
perforatum). Dyrehaven, Frederiksdal, Kollekolle, Ny- 
mølle, Meulenborg, Pedersborg ved Sorø; Randers, Hor- 
sens, Vejle. Oftest kun enkeltvis, men undertiden dog i 
Antal. Maj, Juni og især Juli. 

9. Chr. quadrigémina Suffr. Denne Årt synes i 

Danmark normalt at have metalblaa Overside, hvorved 

den let adskilles fra normalt farvede Eksemplarer af.Chr. 

hyperici. Iøvrigt staar den denne Art yderst nær, men ad- 

skilles fra den ved de i Oversigten nævnte Kendemærker 

samt ved, at Pronotum er lidt mere hvælvet paa langs, 

dets Punktur i Reglen lidt tydeligere, dets Længdefurer, 

der bagtil begrænser Sidepartiet, lidt dybere og bredere 

og dets Punkter, der fortil begrænser Sidepartiet, gennem- 

gaaende lidt grovere. Vingedækkerne er hos begge Køn 

blanke og Punkterne i deres Punktrækker grovere og noget 

tættere stillede end i de tilsvarende Punktrækker hos Chr. 

hyperici; særlig er dette Tilfældet for de ydre Punktræk- 

kers Vedkommende. Endelig er Vingedækkerne hos de 

danske Eksemplarer forholdsvis lidt kortere og bredere. 

Længde 5—7 mm. | 

Oversidens Farve skal hos udenlandske Eksemplarer 

variere fra blaa til grønlig, brunlig eller kobber- eller 

messingagtig. 

Paa Perikon (Hypericum), især vistnok Prikket Peri- 
kon (H. perforatum), meget sjælden og altid kun enkelt- 
vis. Lyngby, Geels Skov, Tokkekøb Hegn, Ravnsholt, 
Fændrik Vang i Gribskov; paa Fyen ved Tommerup; 
Laurberg, Funder, Ry ende es Bygholm ved Horsens. 
re De 

104 hr. Be nend er Payk. (Fig. 26). Bredere og med 
stærkere rundede Sider end de 2 foregaaende og den 

følgende. Sort, Oversiden med mørkt, blaat, violet eller 
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grønligt Metalskær, Følehornenes Rod ofte paa Under- 

siden lysere. Pronotum over dobbelt saa bredt som langt, 

som Regel bredest ved Roden og herfra tilsmalnet frem- 

efter først ganske svagt og i næppe buede Linier, derpaa 

Fig. 26. Chrysomela geminata. $. X 7. 

stærkere og i mere buede Linier, Punkturen temmelig 

tæt, oftest fin eller meget fin, men dog betydeligt varierende 

i Styrke, Sidepartiet bagtil begrænset af en dyb Fure, for- 
til af et svagt fordybet, groft punkteret Indtryk. Vinge- 

dækkernes Punktrækker tydelige til Spidsen, Punkterne 

tætstillede, Stribemellemrummene uregelmæssigt, fint 

viiftkterede! Længde 6,5—7,5 mm. : | 

Oversidens Metalskær er hos & kun lidet blankt, hos 
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2 mat og. silkeskinnende. Vingedækkernes Stribemellem- 

rum er finere punkterede hos 9 end hos $. 

— Almindelig paa Perikon (Hypericum), især paa Skov- 
bund. Juli—Oktober. Ofte i stort Antal. 

11. Chr. brunsvicénsis Grav. (duplicåta Zenker). 

Mere langstrakt end den foregaaende, men lidt bredere 

end Chr. hyperici. Sort, Oversiden med stærkt, baade 

hos $ og 92 meget blankt kobberfarvet, paa Hoved og 

undertiden tillige paa Pronotum mere grønligt Metalskær; 

Følehornene sorte eller søortbrune, de 3 eller 4 inderste 

Led rødlige. Pronotum over dobbelt såa bredt som langt, 

lidt mere hvælvet paa langs end hos den foregaaende, 

oftest bredest ganske lidt foran Roden og herfra tilsmal- 

net betydeligt fremefter i buede Linier, Punkturen fin og 

nogenlunde tæt, Sidepartiet bagtil begrænset af en dyb, 

glat Fure, fortil af et svagt fordybet, groft punkteret Ind- 

tryk. Vingedækkernes Punktrækker mod Spidsen svagere 

eller udviskede, med tætstillede Punkter, Stribemellem- 

rummenes Punktur uregelmæssig, ret tæt og noget stær- 

kere end hos den foregaaende. Længde 5—6 mm. 

Paa Perikon (Hypericum), især vistnok Prikket og 
Lodden Perikon (H. perforatum og hirsutum), sjælden og 
meget stedegen, men undertiden i stort Åntal, især om 
Efteraaret. Geels Skov, Rude Hegn, Helsingør; paa Fyen 
vistnok temmelig udbredt (Middelfart, Gjerup, Tommerup, 
Hesbjerg, Odense, Hunderup, Killerup, Seden); Grejs- 

. dalen. Maj—Juni og August—November. 

12. Chr. staphylea L. Let kendelig fra alle vore 

andre Arter ved Farven. Temmelig bred, rustbrun, Over- 

siden i Reglen med svagt Metalskær. Pronotum over dob- 

belt saa bredt som langt, bredest ved Roden eller ganske 

lidt foran denne, med rundede Sider, Punkturen temme- 

"lig tæt og fin, Sidepartiet tydeligt afsat ved et bagtil tyde- 

ligt fordybet, fortil svagere, groft punkteret Længdeindtryk. 

Vingedækkerne med uregelmæssig, temmelig tæt og ikke 

særlig fin Punktur, der hist og her danner antydede 
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Længderækker, og yderligere mellem denne Punktur med 

meget spredte og yderst fine Punkter. Længde 6—9 mm. 

Hannen har kun meget lidt bredere Fødder end Hun- 

nen, men er derimod let kendelig fra denne ved Kæbe- 

palpernes meget bredere Endeled. Endvidere er Hunnens 

Vingedækker bagtil tydeligere udvidede end Hannens. 

Almindelig paa fugtig Bund; ofte i Opskyl om For- 
aaret. Foderplanten kendes ikke. . 

13. Chr. polita L. Lidt smallere end den fore- 

gaaende, Undersiden og Benene mørkt metalgrønne eller 

-blaagrønne, Bugen mod Siderne og Spidsen rødlig, Hoved 

og Pronotum metalgrønne, ofte med Kobberskær, Vinge- 

dækkerne brunrøde, ofte med svagt Metalskær,  Følehor- 

nene sorte, Roden i hvert Fald paa Undersiden rødlig. 

Pronotum rigeligt dobbelt saa bredt som langt, fortil tyde- 

"ligt, bagtil næppe eller lidt tilsmalnet, Siderne mere eller 

mindre stærkt rundede, Punkturen som Regel ikke særlig 

tæt og ret fin, men temmelig stærkt varierende, Sidepar- 

tiet tydeligt afsat ved et ret dybt, groft punkteret, i Mid- 

ten afbrudt Længdeindtryk. Vingedækkernes Punktur om- 

trent som hos den foregaaende. Længde 6—8,5 mm. 

Hannen har kun meget lidt bredere Fødder end Hun- 

nen, men denne er kendelig ved længere, bagtil tyde- 

ligere udvidede Vingedækker. 

Almindelig paa fugtig Bund, paa Mynte (Mentha); 
ofte i Opskyl ved Sø- og Mosebredder om Foraaret. Æg- 
Jægning er iagttaget d. ”/7; Larverne fremkom d. ”/s og 
forpuppede sig d.”/o; Imago fremkom d. "/9. 

14. Chr. goettingénsis L. Let kendelig fra alle 

vore andre Arter ved Benenes Farve. Temmelig bred og 

plump, stærkt hvælvet, sortviolet, Følehornenes Rod og 

Fødderne brungule. Pronotum meget over dobbelt saa. 

bredt som langt, som Regel bredest ved Roden, fremefter 

først svagt, derefter stærkere afrundet-tilsmalnet, Punk- 
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turen tæt og ret fin, Sidepartiet bagtil svagt afsat ved et 

meget svagt, kraftigt punkteret Indtryk, fortil kun antydet 

ved noget kraftigere Punktur. Vingedækkerne uregelmæs- 

sigt, tæt og ret fint punkterede, med iblandede grovere, 

noget rækkevis ordnede Punkter. Længde 6—10 mm. 

Hannens For- og Mellemfødder og 1. Bagfodsled er 

meget stærkt udvidede. 

Meget sjældent skal Følehornene kunne være ens- 

farvet brungule eller Fødderne være mørke eller Over- 

sidens Metalskær være mørkt messingfarvet, blaagrønt 

eller grønt. Disse Varieteter er vistnok ikke fundne her- 

hjemme. 

Udbredt, men ikke almindelig. Paa Korsknap (Ne- 
peta hederacea); undtagelsesvis ogsaa iagttaget paa Perikon 

- (Hypericum). Især i August. 

15. Chr. haemåptera L. Kendelig ved det fra Roden 

stærkt og som Regel i rette eller næsten rette Linier til- 

smalnede Pronotum, hvis Sideparti kun er ganske svagt 

antydet ved enkelte kraftigere Punkter, ved den korte, 

brede, stærkt hvælvede Form og ved Vingedækkernes 

kraftige, i uregelmæssige, tæt stillede Dobbeltrækker ord- 

nede Punktur. Blankt blaasort, Følehornenes Rod rødlig. 

Pronotum bagtil meget over dobbelt saa bredt som langt, 

temmelig fint og tæt punkteret. Vingedækkernes Stribe- 

mellemrum med meget spredte, yderst fine Punkter. 

Længde 5—9mm. | 

Udbredt og. ikke særlig sjælden; paa grusede Over- 
drev og Fælleder, især Strandfælleder. Arten træffes om 
Dagen hyppigst under Sten og ved Planterødder. Den er 
knyttet til Vejbred (Plantago), især vistnok Lancet-Vej- 
bred og Fliget Vejbred mg lanceolata og coronopus). 
April—September). 

16. Chr. vårians Schaller. Let kendelig ved den 
"ringe Størrelse i Forbindelse med de korte, tæt og uregel- 

mæssigt punkterede Vingedækker. Kort og bred, stærkt 

hvælvet, med Metalskær, der varierer stærkt i Farve fra 
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blaat, violet eller grønt til kobber- eller messingfarvet, 

Følehornene sorte, med metallisk Rodled. Pronotum over 

dobbelt saa bredt som langt, bredest ved eller lidt foran 

Roden, fremefter tydeligt tilsmalnet, Siderne temmelig 

svagt rundede, Punkturen ret tæt og fin, Sidepartiet svagt 

y afsat. ved grovere 

Punkter, der kun 

bagtil staar i et gan- 

ske svagt fordybet 

Indtryk. Vingedæk- 

kerne tæt og ret 

kraftigt, uregelmæs- 

sigt punkterede, 

med enkelte iblan- 

dede meget fine 

Punkter. Længde 

4,5—6 mm. 

Almindelig " paa 
Perikon (Hyperi- 
cum). Maj—Okto-" 
ber. Ofte i stort Ån- 
tal. Larven bl. a. i 
September. 

17. Chr. fastud6- 

sa Scop. (Fig. 27). 

Kendelig fra alle 

vore andre Årter 

ved Formen af Fød- 

dernes Kloled, som 

Fig. 27. Chrysomela fastuosa. 3. X7.. nær Spidsen. paa 

; hver Side er for- 

synet med en tydelig, nedadrettet Tand (Fig. 1, Side 2). 

Aflang,. blankt metalgrøn eller gylden, Pronotum bagtil 

oftest med blaat Skær, Vingedækkerne langs Sømmen og 

bag Skuldrene med en blaa, violet eller blaagrøn Længde- 

stribe, der undertiden er utydelig eller forsvinder. Føle-- 

hornenes 3—-5 inderste Led lysere, i hvert Fald paa Under- 



109 

siden, og paa Oversiden med mere eller mindre tydeligt 

Metalskær. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, helt 

fortil noget tilsmalnet, Siderne her noget rundede, iøvrigt 

kun svagt rundede eller omtrent parallelle, Punkturen va- 

rierende, som Regel ret spredt og kraftig, mod Siderne 

noget tættere og stærkere, Sidepartiet kun svagt antydet. 

Vingedækkerne i Forhold til Pronotum bredere og med 

tydeligere fremtrædende Skuldre end hos nogen af vore 

andre Arter, ved Roden som Regel med et tydeligt Ind- 

tryk indenfor Skulderbulen, med noget uregelmæssige, i 

Styrke varierende, bagtil finere Punktrækker; Stribemellem- 

rummene med enkelte meget fine Punkter. Længde 5— 

7 mm. 

| Hannen har hos denne Art næppe udvidede Fødder, 

" men adskilles fra Hunnen ved, at denne er større og 

bredere og har lidt kortere og bredere Pronotum. 

Meget sjældent forekommer Individer med mat Me- 

talskær. É 

Temmelig almindelig og ofte i stort Antal, paa Læbe- 
blomstrede, især Hvid Døvnælde (Lamium album), Galte- 
tand (Stachys) og Hanekro (Galeopsis). Juni— August. Æg 
og Larver er fundne i August; de gik i Jorden om Efter- 
aaret og forpuppede sig om Foraaret; efter 2—3 Ugers 
Forløb fremkom Imago. 

18. Chr. gråminis L. Kendelig ved den betydelige 

Størrelse, den aflange Form og det fortil kun svagt til- 

smalnede Pronotum. Aflang, betydeligt hvælvet, Hoved og 

. Pronotum metalgrønne eller helt eller delvis metalblaa, 

.Vingedækkerne snart metalgrønne med Sømmen og et 

bredt Længdeparti metalblaa eller -violette, snart gyldne 

eller kokberrøde, med metalgrøn, -blaagrøn eller -violet 

Søm og Længdestribe. Følehornene sorte, indadtil metal- 

farvede, Undersiden af 1. og 2. eller tillige 3. Led helt 

eller delvis rødlig. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt 

" som langt, fortil kun svagt tilsmalnet, undertiden ogsaa 

tilsmalnet svagt bagud fra foran Midten, Siderne kun svagt 

rundede eller næsten parallelle, Punkturen uregelmæssig, 

- 
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temmelig spredt og ikke særlig kraftig, med iblandede 

meget fine Punkter, Sidepartiet svagt afsat ved et kraftigt 

punkteret, svagt fordybet, i Midten ofte afbrudt Længde- 

indtryk. Vingedækkerne med mere eller mindre kraftig, 

i uregelmæssige Rækker ordnet Punktur, Mellemrummene 

med meget fin og yderst spredt Punktur. Længde 8— 

10,5 mm. 

Udbredt og undertiden i stort Antal, men temmelig 
sjælden, oftest paa halvskygget Skovbund; Lyngby, Holte, 
Jonstrup Vang, Sorø Sønderskov; Sundby Storskov; Ribe. 
Larven er funden paa Alm. Skjolddrager (Scutellaria galeri- 
culata); Årten angives ogsaa funden paa Sværtevæld (Ly- 
copus) og — mærkeligt nok — paa Nyse-Røllike (Achillea 
ptarmica) og Rejnfan (Tanacetum vulgare). 

19. Chr. menthåstri Suffr. Denne Art ligner den 

foregaaende, men adskiller sig fra den ved de i Over- 

sigten nævnte Kendemærker samt ved, at Pronotums 

Sideparti er endnu svagere afsat, og at Vingedækkernes 

Metalskær ikke er tvefarvet. Metallisk grøn, blaa, gylden 

eller kobberfarvet. Pronotums Sider i bageste Halvdel 

som Regel omtrent parallelle. Vingedækkernes Punktur 

stærkt varierende i Styrke. Længde 7—11 mm. 

Af denne Art kendes hidtil kun 2 danske Eksem- 
plarer, fundne i Jydeskaaret paa Møens Klint, ,d. 12. Juni 
1872. Den angives at leve paa Mynte (Mentha), især Vand- 
mynte og Rund Mynte (M. aquatica og rotundifolia) og at 
være funden i Maanederne Maj—September. | 

20. Chr. cereålis L. Som Regel let kendelig paa 

Farven. Aflang, Undersiden mørkt metallisk, som Regel 

blaalig, violet eller grønlig, Oversiden gylden, Hovedet 

med violet Mundskjold, Midte og Sidestriber, Pronotum 

med 3 violette Længdebaand, et i Midten og et i Side- 

indtrykkene, Vingedækkerne med violet Søm og hvert 

med 3 violette Længdebaand, der bagtil forener sig med 

hinanden, og af hvilke de 2 inderste fortil begynder om- 

trent ved Roden, medens det yderste først begynder bag 

Skulderbulen; de violette Baand gaar gennem grønt over 
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i-den gyldne Grundfarve. Følehornene sorte, Roden oftest 

lysere, i hvert Fald paa Undersiden. Pronotum rigelig 

dobbelt saa bredt som langt, bredest ved Roden eller 

ganske lidt foran denne, fortil tydeligt tilsmalnet, Siderne 

snart næppe, snart tydeligt buede, Punkturen ret tæt og 

kraftig, noget uensartet, Midtlinien glat, Sidepartiet bagtil 

tydeligt afsat ved et ret dybt, udadtil skarpt begrænset 

Indtryk, fortil begrænset af et svagere Indtryk eller under- 

tiden kun af nogle kraftige Punkter. Vingedækkernes Punk- 

tur noget varierende; som Regel er de violette Længde- 

baand langs hver Side afgrænsede af en kraftig Punkt- 

række; Punkturen i selve Længdebaandene er ret tæt og 

omtrent af samme Styrke og med iblandede fine Punkter, 

medens Punkturen i de smalle, ofte noget ophøjede 

” Længdestriber, som den gyldne Grundfarve danner mel- 

lem Længdebaandene, er fin og temmelig spredt. Længde 

6—11 mm. : 

Oversidens Farvetegning kan variere stærkt, idet den 

gyldne Grundfarve undertiden er mere eller mindre grøn- 

lig, eller den violette Tegning er blaalig, blaagrøn eller 

grøn eller endelig udvisket og forsvindende. 

Meget sjælden; hidtil kun funden paa Fyen, hvor den 
er udbredt (Bederslev, Odense, Svinninge, Svendborg, 
Faaborg, Øster og Vester Hæsinge, Ebberup, Søholm), 
samt ved Fredericia. Den angives af Schiødte især at leve 
paa Alm. Hanekro (Galeopsis tetrahit) og Stor Knopurt 
(Centaurea scabiosa),. men er ogsaa funden paa Guld- 
blomme (Arnica montana) og Høgeurt (Hieracium) samt 
en enkelt Gang i Antal paa unge Graner, plantede paa 
en Lyngbakke. Endelig angives den af nogle at leve paa 
Smal Timian (Thymus serpyllum). 

4. Chrysochléa Hope. 

(Orina Motsch). 

Denne Slægt er yderst nær beslægtet med den 
foregaaende og kun adskilt fra den ved de i Over- 

sigten angivne, lidet skarpe Karakterer. 

- 
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Den danske Art adskiller sig endvidere fra 

Chrysomela-Arterne ved, at Randhaarene paa Vinge- 

dækkernes Sidedækker er kortere. Ogsaa Størrel- 

sen i Forbindelse med Farven og Vingedækkernes 

tætte, uregelmæssige Punktur gør den let at ad- 

skille fra vore Chrysomela-Arter. 

Arterne af denne Slægt betegnes i Literaturen som 

udelukkende Bjergbeboere, og Forekomsten af en Art i 

Danmark er derfor interessant. Arterne angives at føde 

levende Unger. 

1. Chr. ruguld&sa Suffr. Aflang, stærkt hvælvet, me- 

tallisk blaa eller sortblaa, de inderste Følehornsled med 

rødlig Underside eller Spids. Pronotum omtrent dobbelt 

saa bredt som langt, fortil tydeligt, bagtil ikke eller noget 

tilsmalnet, Siderne svagere eller stærkere rundede, Punk- 

turen variabel, snart (især hos 9) fin og temmelig spredt, 

snart (især hos $) kraftigere, tættere og bestaaende af 

ulige store Punkter, Sidepartiet tydeligt afsat ved et ret 

dybt, groft punkteret Længdeindtryk. Vingedækkerne over 

de temmelig tydelige Skuldre lidt bredere end Pronotum, 

bag Midten hos $ næppe, hos 2 tydeligt udvidede, Punk- 

turen uregelmæssig, tæt, men ikke særlig kraftig, under- 

tiden sammenflydende i uregelmæssige er Længde 

9—12 mm. 

Hannen har tydeligt udvidede Fødder. 

De danske Eksemplarer er alle blaa eller sortblaa, 

men Årten skal undertiden kunne være blaagrøn, grøn. 

eller sort. 

Meget sjælden, men undertiden i Antal. Lerchenborg; 
Fyen (Gamborg, Assens, Sønderby, Horne Bugt, Faaborg); 
Langeland (Tranekær og Gulstav). Den lever paa Stor 
Knopurt (Centaurea scabiosa), men angives af- Schiødte 
ogsaa at være funden paa Alm. Hanekro (Galeopsis tetra- 
hit) og Perikon (Hypericum). Juni, Juli. Imago overvintrer. 
Larven er maaske et Natdyr. 
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5. Gastroidea Hope. 

(Gastrophysa Chevr.). 

Formen aflang. Følehornene meget over halvt 

saa lange som Vingedækkerne, ikke fladtrykte mod 
Spidsen, de 5—6 yderste Led svagt fortykkede, 

9. og 10. Led ikke bredere end lange, Endeleddet 

langt tilspidset. Pronotum meget bredere end langt, 

Bagranden randet. Vingedækkerne i hvert Fald 

lidt bredere end Pronotum, betydeligt længere end 

tilsammen brede, med uregelmæssig Punktur, bag- 

til langs Sømmen med en fordybet Stribe, Side- 

”" dækkerne uden Randbehaaring. Forbrystet uden 

Forlængelse i Midten bag Forhofterne, disse tvær- 

brede, deres Gruber bagtil aabne.- Mellem- og Bag- 

skinnebenenes Spids paa Ydersiden tandformet ud- 

trukken, en Karakter, der gør denne Slægt let 

kendelig, idet den indenfor Underfamilien kun, 

men i meget ringere Grad, genfindes hos Cola- 

phus; 3. Fodled omtrent som hos Chrysomela, 

Kløerne simple. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum, Laar og Skinneben metalfarvede... 
l. viridula. 

Pronotum, Laar og Skinneben røde... 2. polygoni. 

1. G. viridula Degeer (råphani Hbst.). Metalgrøn, 

sjældnere metalblaa eller med Kobberskær, som Regel 

blank, sjældent mat, Følehornenes 6 yderste Led uden 
" Metalskær. Pronotum omtrent dobbelt saa bredf som langt, 

bredest omkring Midten, herfra tilsmalnet tydeligt frem- 

efter, meget svagt bagud, Punkturen temmelig fin, ikke 

Victør Hansen: Bladbiller m. v. me 8 

- 
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særlig tæt. Vingedækkerne som Regel kraftigere og tæt- 

tere punkterede end Pronotum. Længde 4—6 mm. 

å: 1. Fodled udvidet. 

Temmelig sjælden, men meget udbredt og ofte i stort 
Antal. Paa Arter af Skræppe (Rumex), bl. a. Vandskræppe 

(R.  hydrolapathum). 
Maj— August. Larver 
er fundne d.”%/6; de 
forpuppede sig d. ”/6, 
og Imago fremkom 
de 

2. G. polygoni L. 

(Fig. 28). Mørkt metal- 

blaa, Pronotum, Bag- 

kropsspidsen og Be- 

nene røde, Fødderne 

mørkere; Følehorne- 

ne sorte, de 4—5 in- 

derste Led helt eller 

delvis røde. Prono- 

tum omtrent eller c. 

dobbelt saa bredt som 

langt, fortil noget, 

bagtil ikke eller næp- 

pe tilsmalnet, Punk- 

turen temmelig fin og 

Fig. 28. Gastroidea polygoni. $. X 10. ikke ret tæt. Vinge- 

dækkerne lidt stær- 

kere hvælvede end hos den foregaaende, Punkturen tæt- 

tere og kraftigere end paa Pronotum, med tydeligere 

Antydninger af Længderækker end hos den foregaaende. 

Længde 4—5 mm. : 

åg: 1. Fodled ganske lidt udvidet. 

Almindelig paa Arter af Pileurt (Polygonum), bl. a. 
Vej-Pileurt (P. aviculare). Maj—September. Larver er 
fundne d. 7/8; de forpuppede sig d. ”/s, og Imago frem- 
kom d. ”/s. 
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6. Célaphus Redtb. 

Formen kort oval, stærkt hvælvet. Følehornene 

meget over halvt saa lange som Vingedækkerne, 

ikke fladtrykte mod Spidsen, de 5 yderste Led 

svagt fortykkede, 9. og 10. Led ikke bredere end 

lange, Endeleddet langt tilspidset. Pronotum meget 

bredere end langt, Bagranden ikke randet. Vinge- 

dækkerne lidt bredere end Pronotum, kun lidt 

længere end tilsammen brede, med uregelmæssig 

Punktur, bagtil langs Sømmen kun med svag An- 

tydning af en fordybet Stribe, Sømspidsen ud- 

”" trukket i en afrundet Lap, Sidedækkerne uden 

Randbehaaring. Forbrystet uden Forlængelse i 

Midten bag Forhofterne, disse tværbrede, deres 

Gruber bagtil aabne. Mellem- og Bagskinnebene- 

nes Spids påa Ydersiden ganske svagt vinkelfor- 

met udvidet; 3. Fodled omtrent som hos Chryso- 

mela, Kløerne simple. 

-1. C. sophiae Schaller. Metalblaa, -blaagrøn eller 

-grønlig, Følehornene sorte, de 4—6 inderste Led rødgule, 

Rodleddets Overside dog hyppigst mørkere, Benene rød- 

gule, med lidt mørkere Kloled, og med blaasorte Laar 

og Skinnebensrod. Oversiden i Bunden yderst fint cha- 

grineret. Pronotum over dobbelt saa bredt som langt, 

bredest bagtil, fremefter stærkt tilsmalnet, Roden buet, 

Punkturen bestaaende af kraftigere og iblandede finere 

Punkter. Vingedækkernes Punktur ret tæt, hist og her 

dannende Antydninger af Længdestriber, Punkterne mere 

eller mindre tydeligt indbyrdes forbundne ved fine Ridser. 

"Længde 4—5,5 mm. i; 
"gå: Fødderne og Følehornenes 7.—11. Led lidt bredere 

end hos.9Q. i 
a 

- 
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Af denne Art er der hidtil kun fundet et enkelt 
dansk Eksemplar ved Haderslev i Sommeren 1876. Arten 
lever paa Finbladet Vejsennep (Sisymbrium sophia) og 
Kiddike (Raphanus raphanistrum), ofte i Antal. 

7. Plagibdera Er. 

Formen kort oval, noget hvælvet. Følehornene 

ikke over halvt saa lange som Vingedækkerne, 
mod Spidsen fladtrykte og bredere, 8.—10. Led 

meget bredere end lange, Endeleddet med but 

Spids. Pronotum omtrent 3 Gange saa bredt som 

langt, ret stærkt hvælvet paa tværs, Forranden, 

naar Dyret betragtes fra oven, kun ubetydeligt 

indbuet, Bagranden yderst fint randet. Vingedæk- 

kerne kun lidt længere end tilsammen brede, med 

kraftig Skulderbule, bagtil lige foran Sømspidsen 

med et Indtryk, Punkturen ikke dannende regel- 

mæssige Punktrækker, Sidedækkerne uden Rand- 

behaaring, udhulede, stærkt og skarpt ombøjede 

paa Undersiden. og derfor ikke synlige, naar Dyret 

betragtes fra Siden. Forbrystet i Midten bag For- 

hofterne med en Forlængelse, der griber ind i et 

Udsnit midt i Mellembrystets Forrand. Forhofter- 

nes Gruber bagtil aabne. 3. Fodled omtrent som 

hos Chrysomela, Kløerne simple. 

1. Pl. versicolor Laich. (armoråciae Fabr.) (Fig. 29). 

Metalblaa eller -blaagrøn, sjældent med violet eller bronze- 

agtigt Skær; Følehorn og Ben sorte, Fødderne brunlige, 

de 5—6 inderste Følehornsled i hvert Fald paa Under- 

siden rødgule. Pronotum ret fint og spredt punkteret, i 

Bunden yderligere med yderst fin Punktur. Vingedæk- 

kerne langs Sideranden med et ved et Længdeindtryk 
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afsat, hvælvet Længdeparti, Punkturen kraftigere end Pro- 

notums, ret tæt, hist og her uregelmæssigt rækkevis 

ordnet. Længde 2,5— 

4,5 mm. 

åg: Størrelsen gen- 

nemsnitlig lidt ringere, 

Vingedækkerne forholds- 

vis lidt kortere. 

Paa Arter af Pil (Sa- 
lix); udbredt, men ikke 
almindelig; undertiden i 
Antal; Maj— Juli. Larven 
'bortgnaver paa Over- 
eller Undersiden af Bla- 
dene en Del af Blad- 
vævet, saa at det an- 
grebne Sted antager en 
brunlig Farve. Forpup- 
ningen. finder Sted paa 
Bladets Underside, til i 
hvilken Puppen er hæftet Fig. 29. Plagiodéra versicolor. 
med Bagkropspidsen. SNSGUTTE 

8. Melasoma Steph. 

; (Lina Redtb.). 

Formen noget aflang. Følehornene ikke over halvt 

saa lange som Vingedækkerne, mod Spidsen flad- 

Efrykfe og bredere, 9% 0210; Led bredere end lange, 

"Endeleddet med but Spids. Pronotum ikke nær 3 

Gange saa bredt som langt, kun svagt hvælvet 

paa tværs, Forranden, naar Dyret betragtes fra 

oven, tydeligt indbuet. Vingedækkerne længere 

end tilsammen brede, betydeligt bredere end Pro- 

notum, bagtil foran Sømspidsen med et mere eller 

mindre tydeligt Indtryk, langs Sideranden med en 

"glat, hvælvet Længderibbe, Punkturen ikke dan- 
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nende regelmæssige Punktrækker; Sidedækkerne 

uden Randbehaaring. Forbrystet i Midten bag For- 

hofterne med en Forlængelse, der griber ind i et 

Udsnit i Mellembrystets Forrand, Forhofternes 

Gruber bagtil aabne. 3. Fodled hos M. populi (og 
M. cuprea) tvelappet, hos vore andre Arter om- 

trent som hos Chrysomela. Kløerne simple. 

Æggene lægges i Hobe paa Foderplantens Blade. 
Larverne, der i hvert Fald hos nogle Arter (L. populi og 

collare) har en stram Lugt, lever af Bladene. Puppen er 

med Bagkropspidsen fæstet til Undersiden af et Blad. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne gule, hvert med 10 undertiden 
delvis sammenflydende Pletter.........…... 

vigintipunctåtum. 
Vingedækkerne røde, metalliske eller sorte ... 2. 

2. Vingedækkerne røde .................….. BERN 3. 
Vingedækkerne metalliske eller sorte......... 5. 

3. Vingedækkernes Sømspids med en lille, sort 
PleÆS tørre 10-12 mm eee 1. påpuli. 

Fig. 30. Bagfodens Kloled hos Melasoma tremulae 

(øverst) og M. saliceti (nederst). 

Vingedækkernes Sømspids uden sort Plet. Min- 
Are 0-9 om Er UDE DEFENSE AE SAR RR RØR, REN 

4. Kloleddets Spids underneden paa hver Side 
med en tydelig, større Tand (Fig. 30, øverst) 

trémulae. 
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Kloieddets Spids underneden paa hver Side 
med en yderst fin Tand (Fig. 30, nederst).. 

s | Sae tr 
5. Pronotums Sider med et bredt, rødgult eller 

sulligt Længdebaands et SS FEE Score: 
Pronotum ensfarvet ek Sd enes an AnDJEL, 6. 

6. Pronotum paa hver Side med et ophøjet Længde- 
parti, afsat ved et dybt Længdeindtryk. Bag- 
brystet fortil mellem Mellemhofterne uran- 
EPE SE SEE RES TES re SKR SEN ESS), N EERESESE cupreum. 

Pronotums Sider uden tydeligt afsat Længde- 
parti. Bagbrystet fortil mellem Mellemhofterne 
kraftigt ander see are 4. aeneum. 

1. M.p6puli L. (Fig. 31). Let kendelig ved Størrelsen 

og Farven. Metallisk sortgrøn eller sortblaa, Vingedæk- 

"Fig. 31. Melasoma populi. $. X 5. 

kerne røde, med en lille, sort Plet i Sømspidsen, sidste 

Bugled med rødlige Rande. Pronotum over dobbelt saa 

bredt som i Midten langt, fortil tilsmalnet, med spredt og 
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yderst fint, bagtil noget kraftigere punkteret Midtparti, 

paa hver Side med et ophøjet, groft punkteret Længde- 

parti, der indadtil begrænses af et temmelig dybt, groft 

punkteret Længdeindtryk. Vingedækkerne meget bredere 

end Pronotum, tæt, ikke særlig kraftigt punkterede. Længde 

10—12 mm. 

— &: For- og Mellemføddernes 1. Led noget udvidet. 

Sidste Bugled bredt afstudset. 

Almindelig paa Poppel, især paa Rodskud, sjældent 
paa Pil. Den angives at have 2 eller 3 Generationer om 
Aaret. Kun ganske undtagelsesvis skadelig. Larver er 
EG d. 7; de forpuppede sig d.%/7; Imago fremkom 
SE KE : 

2. M.salicéti Weise. Betydeligt mindre og slankere 

end den foregaaende. Metallisk sortgrøn, eller sjældnere 

blaalig, Vingedækkerne røde, sidste Bugled med rødlige 

Rande. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, Sidernes 

Runding betydeligt varierende, med spredt og yderst fint, 

bagtil lidt kraftigere punkteret Midtparti, paa hver Side 

med et ophøjet, ret kraftigt og oftest ret spredt punkteret 

Længdeparti, der indadtil begrænses af et i Dybde noget 

varierende, groft punkteret Længdeindtryk. Vingedækkerne 

noget bredere end Pronotum, med temmelig tæt Punktur, 

der oftest er lidt kraftigere end hos den foregaaende. 

Længde 6—9 mm. 

&g: Lidt mindre og smallere. For- og Mellemføddernes 

1. Led noget udvidet. Sidste Bugled bredt afstudset. 

Paa Arter af Pil (Salix), sjældnere paa Poppel (Popu- 
lus, f. Eks. Bævreasp, P. tremula), udbredt, men temmelig 
sjælden. Imago overvintrer og træffes i Maj—Juni paa 
Bladene og atter i August. Den skal kunne have 2 Gene- 
rationer om Aaret. Den optræder undertiden massevis i 
Pilekulturer, hvis Planter i betydeligt Omfang afløves og 
gaar ud. Larver er fundne d.”/9; de forpuppede sig d.”"/9; 
Imago fremkom d. ?%/9, 

[M. trémulae Fabr. Ligner den foregaaende stærkt, 
men adskilles fra den foruden ved det i Oversigten nævnte, 
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afgørende Kendemærke ved, at Pronotum som Regel er 
lidt længere i Forhold til Bredden, dets Forhjørner mere 
afrundede, dets Sidepartier stærkere hvælvede og dets 
Længdeindtryk dybere, samt at Vingedækkerne er bredere 
iForhold til Pronotum, mattere og som Regel lidt tættere 
og kraftigere punkterede. Længde 6—9 mm. 

Denne Art, der er udbredt i Tyskland og ogsaa fun- 
det i Sverrig, kunde muligvis træffes ogsaa hos os. Den 
lever paa Poppel, sjældnere paa Pil.] 

3. M. collåre L. Let kendelig ved det tvefarvede 
Pronotum. Metallisk sortblaa eller sortgrøn, Pronotums 

Sider med et bredt, rødgult eller gulligt Længdebaand, der 

i Midten oftest har et mørkt Punkt, Vingedækkerne med 

mørkt violet, blaaligt, grønligt eller bronzeagtigt Metal- 

skær, de 2 sidste Bugled ofte med smal, lys Siderand; 

Følehornene sorte, med mere eller mindre tydeligt rødlig 

Rod, Benene sorte eller rødgule med sorte Fødder og 

oftest mørke Knæled. Pronotum over dobbelt saa bredt 

som i Midten langt, fortil tilsmalnet, med fint og spredt 

punkteret Midtparti, paa hver Side med et lidt ophøjet, 

spredt og groft punkteret Længdeparti, der indadtil be- 

grænses af et spredt og groft punkteret Længdeindtryk. 

Vingedækkerne noget bredere end Pronotum, tæt og kraf- 

tigt punkterede, i Bunden yderst fint, ofte utydeligt cha- 

grinerede. Længde 5,5—7,5 mm. 

Hunnen er kendelig fra Hannen ved længere, bag 

" Midten stærkere udvidede Binsehækker hvis One pidser 

er spidsvinklet udtrukne. 

Paa Sandbund, i Klitter og i Tørvemoser, udbredt, 
men ikke ålmindelig. Den lever paa Pil (Salix), især Kry- 
bende Pil (S. repens). Maj—September. Larver og Pupper 
er fundne i Midten af Juni sammen med Imago. 

[M. capreum Fabr. Let kendelig fra de foregaaende 
ved Farven og fra den følgende ved Pronotums. ophøjede 
Sidepartier, der ligesom det tilgrænsende Længdeindtryk 
er kraftigt punkterede, og ved at Mellembrystet fortil er 
urandet. Metallisk sort eller sortgrøn, Vingedækkerne 
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kobberrøde, med violet Skær, sjældnere blaa, grønlige 
eller bronzefarvede; de inderste Følehornsled helt eller 
delvis og Bugleddenes Siderande rødgule. Pronotum med 
spredt og meget fint punkteret Midtparti og fin, ofte for- 
kortet Længdemidtfure. Vingedækkerne med kraftig Skul- 
derbule og tæt, mod Siderne kraftigere Punktur. Længde 
7—10 mm. 

Denne Årt, der lever paa Pil, især Skørpil (Salix 
fragilis) er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og bl. a. 
fundet i Skaane. Den kunde derfor muligvis findes ogsaa 
hos os.] ; 

4. M. åaeneum L. Let kendelig fra alle de foregaaende 

Arter ved, at Mellembrystet fortil mellem Mellemhofterne 

er kraftigt randet, og at Pronotums Sider ikke har noget tyde- 

ligt afsat Længdeparti. Oversiden metallisk grøn eller blaa, 

sjældnere gylden, violet eller omtrent sort, Undersiden 

som Regel metallisk sortgrøn, de 2 sidste Bugleds Sider 

hyppigt brunlige; Følehornene sorte, de inderste Led helt 

eller delvis rødlige, Rodleddet med metallisk Overside; 

Benene sorte, Fødderne og undertiden Skinnebenenes 

Spids lidt lysere. Pronotum forholdsvis lille, over dobbelt 

saa bredt som i Midten langt, "undertiden med fint antydet 

Længdemidtfure, som Regel med et Tværindtryk bag For- 

"randen og et rundt Indtryk paa hver Side, Punkturen 

meget varierende, oftest ret fin i Midten og kraftigere 

mod Siderne. Vingedækkerne temmelig lange, udvidede 

bag Midten, med kraftig Skulderbule, Punkturen tæt og 

ikke ret kraftig: Længde 6,5—8,5 mm. 

Hos Hannen er Fødderne, særlig 1. Led, og Kæbe- 

palpernes Endeled lidt bredere end hos Hunnen. 

Almindelig paa El (Alnus). Overvintrer som Imago 
og træffes saavel. om Forsommeren som om Eftersom- 
meren. Årten, der undertiden har vist sig skadelig i Ud- 
landet, vides ikke at have gjort følelig Skade herhjemme. 

[M. vigintipunctåtum L. Let kendelig fra de fore- 
gaaende Årter ved Farven. Slankere end nogen af de 
foregaaende, metallisk sortgrøn, Pronotums Sider og del- 
vis Bugleddene gule; Vingedækkerne gule, med metalsort 
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Søm og hvert med 10 metalsorte Pletter, af hvilke den 
bageste undertiden mangler, og som sjældent delvis flyder 
sammen; Følehornene sorte, de inderste Led delvis rødlige, 
Benene sorte, Laarenes Rod og som Regel Skinnebenene i 
større eller mindre Udstrækning rødlige. Pronotum som 
Regel tydeligt tilsmalnet fra Roden fremefter. Vingedæk- 
kernes Punktur tæt. Længde 6,5—8,5 mm. 

Paa Pilearter, især maaske Skørpil (Salix fragilis). 
Udbredt i Tyskland og bl. a. fundet ved Hamborg. Den 
kunde derfor muligvis findes ogsaa hos os.] 

9. Phytodécta Kirby. 

(Goniåctena Redtb.). 

Let kendelig ved de paa Ydersiden foran Spid- 

'sen tandede Mellem- og Bagskinneben og de tan- 

dede Kløer. Formen aflang. Farven uden Metal- 

skær: Følehornene fra 6: eller 7. Led mere eller 

mindre tydeligt fortykkede. Pronotum meget bre- 

dere end langt, saa bredt eller omtrent saa bredt 

som - Vingedækkerne over Skuldrene. Vingedæk- 

kerne med kun svagt rundede Sider, ikke eller 

noget udvidede bag Midten, med regelmæssige, 

velafsondrede Punktrækker; Sidedækkerne uden 

Randbehaaring. 3. Fodled omtrent som hos Chry- 

somela. 

Larverne lever paa Undersiden af Foderplantens Blade. 

Forpupningen finder Sted i Jorden. 

Oversigt over Arterne. 

1. Forskinnebenenes' Yderside lidt over Spidsen 
med en kraftig Tand. Vingedækkernes Punkt- 
striber fine, Stribemellemrummene tydeligt 
osret tet spunktere de RER TE CE ss 2: 

"Forskinnebenenes Yderside uden eller med en 
meget svag Tand over Spidsen. Vingedæk- 

- 
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kernes Punktstriber kraftige, Stribemellem- 
rummene spredt og utydeligt punkterede ... 3. 

2. Benene, i hvert Fald Laar og Fødder sorte... 
l.viminålis. 

Benene helt rødgule........ LES TN RARE KTS 2.rufipes. 
3. Pronotum tydeligt chagrineret og derfor noget 

mat, Midtpartiet ret fint og tæt punkteret. 
Mindre; 3;5—5 ME SOE 3. olivåcea. 

Pronotum meget utydeligt chagrineret, ret blankt, 
Midtpartiet groft og mindre tæt punkteret. 
Større SET me SEE SE RE EN SEERE REM d. 

4. Følehornene længere, 8.—10. Led tydeligt læn- 
seresend brede sr .… 4. quinquepunctåta. 

Følehornene kortere, 8.—10. Led ikke eller næppe 
længere tendbrede nr HE HEN 5. pållida. 

1. Ph. viminålis L. (Fig. 32). Sort, Hovedet yderst 

sjældent med 2 røde Punkter, Pronotum rødt, paa Roden 

i Midten med en sort Tværplet, der undertiden opløser 

sig i 2 mindre Pletter eller helt forsvinder, undertiden 

breder sig, saa at Pronotum endog sjældent er helt sort; 

Vingedækkerne røde, hvert med sort Sømspids og 5 sorte 

Pletter, der undertiden delvis eller helt forsvinder (den 
sorte Sømspids forsvinder kun meget sjældent), men un- 

dertiden breder sig og flyder mere eller mindre sammen, 

saa at Vingedækkerne i sjældne Tilfælde bliver sorte med 
røde Yderrande eller endog helt sorte. Følehornene rød- 

gule, de 4 eller 5 yderste Led sorte, Benene sorte, Skinne- 

benene meget sjældent lysere. Sidste Bugleds Bagrand 

rødgul. Følehornene mod Spidsen ret stærkt udvidede, 

8.—10. Led mindst saa brede som lange. Pronotum over 

dobbelt saa bredt som i Midten langt, i Midten ret tæt 

og fint punkteret, paa Siderne med tæt og meget grov 

Punktur. Vingedækkernes Stribemellemrum brede og flade. 

Længde 5,5—7 mm. : 

Hos Hannen er Pronotum bredest lidt længere foran 

Roden end hos Hunnen og har lidt stærkere rundede 

Sider, Vingedækkerne er ikke saa tydeligt udvidede bag 

Midten, og For- og Mellemføddernes 1. Led er noget ud- - 

videt. 
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Paa Arter af Pil (Salix, især S. cinerea, caprea og 
aurita), temmelig almindelig, især i Maj og Juni. Den 
helt sorte Form, der synes at være sjælden herhjemme, 

Fig. 32. Phytodecta viminalis. $. X 8. 

er funden ved Hornbæk og i Kelleris Hegn. Arten an- 
gives at føde levende Unger. Larver er fundne d. %/6; 
Imago fremkom i samme Maaned. 

2. Ph. rufipes Fabr. Hovedet sort, med rødt Mund- 

skjold og røde Munddele; Pronotum rødt, Roden med 2 

sorte Pletter, der indbyrdes er smalt eller sjældnere ret 

bredt forbundne; Vingedækkerne røde, hvert med 5 sorte 

Pletter, der varierer i Størrelse, og af hvilke den ene 

eller de to bageste undertiden forsvinder, men som aldrig 

.synes at flyde sammen. Følehornene og Benene røde, de 

første mod Spidsen mørkere, men ikke helt sorte; Under- 

siden sort, Forbrystets Sider og Bugleddenes Rande rød- 

= 
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lige. Ligner iøvrigt stærkt den foregaaende. Længde 5,5— 

7,5 mm. ; 

Hannen adskiller sig fra Hunnen omtrent som hos 

den foregaaende. 

Paa Bævreasp (Populus tremula), sjældnere paa Pil 
(Salix), hidtil kun funden i Jylland, hvor den er udbredt 
(Vindum Overskov, Viborg, Hald, Ry, Sofiendal og Sød- 
ringsholm, Pints Mølle, Jexen Dal, Vejle), samt paa Born- 
kolm (Ekkodalen). Maj, Juni. 

3. Ph. olivåcea Forster (littura Fabr.). Adskilt fra 

vore andre Arter ved, at Pronotum er stærkere hvælvet 

baade paa langs og paa tværs og Vingedækkerne højere 

hvælvede. Stærkt varierende i Farven, de lyseste Individer 

ensfarvet gullige eller gulbrune; ofte er Undersiden helt 

eller delvis mørk og Vingedækkerne forsynede med en, 

fortil hyppigt forkortet, sort Sømstribe; Hovedet under- 

tiden med 2 mørke Pletter, Vingedækkerne ofte, foruden 

den sorte Sømstribe, hvert med 2 sorte Længdestriber, 

een længere fremme paa 7. og een længere tilbage paa 

5. Stribemellemrum; disse 2 Striber er hyppigt forenede 

til et bredere Længdebaand, der undertiden breder sig 

over Størstedelen af Vingedækkerne; Følehornene ofte 

mørkere mod Spidsen, Benene undertiden med sorte Laar 

og Fødder. Følehornene noget udvidede mod Spidsen. 

Pronotum c. dobbelt saa bredt som i Midten langt, Punk- 

turen i Midten ret fin og tæt, paa Siderne meget grov. 

Vingedækkernes Stribemellemrum oftest tydeligt hvælvede. 

Længde 3,5—5 mm. 

g: For- og Mellemfødderne bredere. Kæbepalpernes . 

Endeled bredere. ZR 

Paa Gyvel (Sarothamnus scoparius), udbredt i Jyl- 
land, men endnu næppe funden i vore andre Landsdele. 
Især i Maj og Juni. 

4. Ph. quinquepunctåta Fabr. Smallere og mere 

parallelsidet end de foregaaende. Farven stærkt varierende, 

de lyseste Individer ensfarvet lyst gulbrune; Vingedæk- 
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kerne ofte hvert med en sort Plet bag Roden mellem 

Søm og Skulder og en sort, aflang Plet, der fra Skulderen 

strækker sig skraat bagud, samt en sort Fællesplet midt 

paa Sømmen, hyppigt er yderligere en eller flere mindre, 

sorte Pletter tilstede paa Vingedækkernes bageste Halv- 

del; Hovedet undertiden fortil sort. Pronotum undertiden 

med 2 sorte Punkter; Undersiden ofte mørk; sjældent 

breder den sorte Farve sig yderligere, saa at Kroppen 

bliver overvejende eller yderst sjældent helt sort; Føle- 

hornene oftest mørkere mod Spidsen, Benene hos mørkt- 

farvede Individer delvis eller endog. næsten helt sorte. 

Følehornene slanke, kun svagt fortykkede mod Spidsen. 

Pronotum over dobbelt saa bredt som i Midten langt, 

bredest omtrent i eller lidt foran Midten, Siderne betyde- 

ligt rundede, Punkturen i Midten grov, mod Siderne end- 

nu grovere og tættere, overalt iblandet med yderst fine, 

spredte Punkter. Vingedækkernes Stribemellemrum ofte 

svagt hvælvede. Længde 5—6,5 mm. 

åg: Fødderne noget udvidede. vre icke Stribe- 

mellemrum glatte (hos 9 yderst fint chagrinerede). 

"Paa Alm. Røn (Sorbus aucuparia), undtagelsesvis og- 
saa paa Hassel (Corylus avellana), udbredt og temmelig 
almindelig; især i Maj og Juni. 

5. Ph. pållida L. Denne Art ligner den foregaaende 

stærkt, men adskiller sig fra den foruden ved det i Over- 

" sigten angivne Kendemærke ved, at Kroppen er noget 

kortere og højere hvælvet, at Pronotum er bredest lidt 

længere tilbage og dets Sider mindre stærkt rundede og 

bagtil noget mere parallelsidede, og at Vingedækkernes 

Punktrækker er lidt kraftigere. Farven er som Regel ens- 

farvet brungul, og Eksemplarer med saadan mere eller 

mindre udbredt Tegning, som hyppigt forekommer hos 

den foregaaende Art, er yderst sjældne herhjemme. 

Længde 5—7 mm. i; 
åg: Fødderne ganske lidt bredere end hos 2. 
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Paa Hassel (Corylus avellana), ogsaa paa Eg (Quer- 
cus) og sjældnere paa Pil (Salix), temmelig sjælden og 
stedegen. Fyen (Tommerup, Aarup, Brahetrolleborg, Gje- 
rup Skov, Tarup); Jylland (Krabbesholm Skov ved Skive, 
Sæbygaards Skov, Kolding, Vejle); vistnok hidtil ikke 
funden paa Sjælland eller Lolland-Falster. 

10. Phyllodécta Kirby. 

Kroppen aflang, forholdsvis smal og parallel- 

sidet, metalskinnende. Mundskjoldet adskilt fra 

Panden ved et vinkelbøjet Tværindtryk mellem 

Følehornenes Rod. Følehornene ret slanke, mod 

Spidsen kun svagt fortykkede, 7.—10. Led mindst 

saa lange som brede. Pronotum meget bredere 

end langt, tydeligt smallere end Vingedækkerne 

over Skuldrene, i bageste Halvdel ikke eller kun 

yderst svagt tilsmalnet fremefter. - Vingedækkerne 

med regelmæssige, velafsondrede Punktrækker; 

Sidedækkerne uden Randbehaaring. Skinnebenene 

uden Tand paa Ydersiden foran Spidsen; Fødder- 

nes 3. Led bredt tvelappet, Kløerne tandede. 

Æggene lægges i Hobe paa Undersiden af Foder- 

plantens Blade og dækkes med en Vædske, der stivner. 

Larverne gnaver Bladene paa Undersiden, saa at de an- 

grebne Steder bliver sorte. Forpupningen finder Sted i 

Jorden. Imago overvintrer. 

Oversigt over Arterne. 

1..: Pronotums Bagrand tydeligt randet. 3. Føle- 
hornsled ikke eller kun meget lidt længere 
ENA ØDE ES SUD SOE el St ERR DE SEE ES l.vulgatissima. 

Pronotums Bagrand ikke eller næppe .synligt 
randet. 3. Følehornsled tydeligt længere 
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-2. Bagføddernes 1. Led omtrent dobbelt saa langt 
som 2. Føddernes Kloled meget længere end 
Bredden af 3. Led, ragende ud over dette 
med meget over sin halve Længde (Fig. 33, 
tilvenstre) Større ÆS5S —0 tibiålis. 

Bagføddernes 1. Led ikke nær dobbelt saa langt 
som 2. Føddernes Kloled saa langt som 
Bredden af 3. Led, ragende ud over dette 
med kun lidt over sin halve Længde (Fig. 33; 
iillrøjre) Mindre 3 FS NS ARE el 

Fig. 33. Højre Mellemfod hos Phyllodecta tibialis O 
(tilvenstre) og Ph. laticollis 2 (tilhøjre). 

Følehornene længere, hos $ betydeligt længere 
end, hos 2 omtrent saa lange som Vingedæk- 
kernes største Bredde. Panden i Midten med 
ef tydeliet Længden dtryk sr ee 2. laticéllis. 

Følehornene kortere, hos $ lidt, hos 2 betyde- 
ligt kortere end Vingedækkernes største 
Bredde. Panden i Midten i det højeste med 
er meget svagt Fængdeindtrykr sr Er 4. 

Gennemsnitlig større, 4—5 mm. Kløernes Tand 
bredere. Pronotum ikke bredest langt foran 
Midten, bagtil ikke eller næppe tilsmalnet . 

i 3! vitellinae. 
Gennemsnitlig mindre, 3,5—4,5 mm. Kløernes 

Tand smallere. Pronotum bredest langt foran 
Midten, bagtil svagt, men tydeligt tilsmalnet 

atrovirens. 

Ph. vulgatissima L. (Fig. 34). Metallisk. blaa, 

Mern eller grøn, sjældent omtrent sort, Følehørnenes 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. É 9 

= 
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2 eller 3 inderste Led helt eller delvis lyse, i hvert Fald 

paa Undersiden. Panden fortil bag Tværindtrykket uden 

tydelig Fordybning. Følehornene hos g c. saa lange 

som, hos 2 lidt kortere 

end Vingedækkernes største 

Bredde. Pronotum ikke helt 

dobbelt saa bredt som langt, 

…Punkturen ret spredt og 
temmelig kraftig, med. yderst 

fine og utydelige Punkter 

iblandede.  Vingedækkerne 

lange, bredest noget bag 

Midten, Stribemellemrum- 

mene yderst fint punkterede, 

7.—9. Mellemrum dog med 

lige saa grove Punkter som 

Punktstriberne, 7. Punkt- 

stribe i Midten mere eller 

mindre tydeligt fordybet, 

saa at 8. Stribemellemrum 

er mere eller mindre tyde- 
ligt ribbeformet ophøjet. 

Fig. 34. Phyllodecta vulgatissima.,. 
É ar Xx 10. 3 Kløernes Tand bred. Længde 

4—5 mm. , 

åg: 1. Fodled meget stærkt udvidet, rigeligt saa bredt 

som og betydelig længere end 3. Led. Bagskinnebenene 

indadkrummede. 

Almindelig paa Arter af Pil (Salix). Undertiden skade- 
lig i Pilekulturer. 

[Ph. tibiålis Suffr. (viennénsis Weise). Ligner i 
Formen mere den foregaaende end de følgende. Metallisk 
blaa, blaagrøn eller grøn, sjældnere blaasort eller mes- 
singfarvet, Følehornenes 2 eller 3 inderste Led ofte del- 
vis lyse, Skinnebenene i større eller mindre Udstrækning 
og Fødderne ofte rødgule, i hvilket Fald Årten herved 
straks er kendelig fra de andre Arter. Panden fortil bag 
Tværindtrykket uden tydelig "Fordybning. Følehornenes 
Længde omtrent som hos den .foregaaende. Pronotum og 
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Vingedækkerne omtrent som hos den foregaaende. Længde 
4,5—6 mm. 

åg: 1. Fodled meget stærkt udvidet, rigeligt saa bredt 
som og betydeligt længere end 3. Led. Bagskinnebenene 
ikke indadkrummede. 

Denne Art, der er udbredt i Tyskland og bl. a. funden 
i Hamborg-Egnen, kunde muligvis findes ogsaa hos os. 
Den lever paa Pil, især vistnok Purpurpil (Salix purpurea).] 

2. Ph. latic&llis Suffr. Denne og de følgende Arter 

adskiller sig fra de 2 foregaaende ved, at Pronotum er 

lidt bredere saavel i Forhold til dets Længde som i For- 
hold til Vingedækkernes største Bredde, at Vingedækkerne 

er forholdsvis lidt kortere og mere parallelsidede, næppe 

udvidede bag Midten, og at Hannens 1. Fodled ikke er 

nær saa stærkt udvidet. Mørkt metallisk blaa eller blaa- 

grøn, Følehornenes 2 eller 3 inderste Led ofte delvis 

lysere. Følehornenes 8.—11. Led tydeligt længere end 

brede. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt, 

bredest foran Midten, bagtil ganske svagt tilsmalnet, Si- 

derne bagtil ofte ganske svagt og utydeligt udbuede, 

Punkturen temmelig kraftig, mindst tæt i Midten, med 

iblandede, yderst fine Punkter. Vingedækkernes Punkt- 

rækker med meget tæt stillede Punkter, Stribemellemrum- 

mene meget fint punkterede, lidt tættere end hos de 2 

følgende. 3. Fodled meget bredt, forholdsvis bredere end 

hos den følgende, Kløernes Tand bred (Fig. 33, tilhøjre). 

- Længde 4—5 mm. 

g: 1. Fodled noget udvidet. 

"… Paa Bævreasp og Sølvpoppel (Populus tremula og. 
alba), udbredt, men temmelig sjælden. 

3. Ph. vitellinae L. Adskilt fra den foregaaende 
ved de i Oversigten nævnte Kendemærker samt ved, at 

- "Kroppen er noget bredere, Følehornenes 8.—11. Led næppe 

længere end brede og 3. Fodled smallere. Normalt farvede 

Eksemplarer af de 2 Arter er forøvrigt let kendelige fra 

hinanden ved, at Metalskæret hos laticollis er blaaligt, 

(Sk 
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hos vitellinae messingagtigt. Bredere end nogen af de 

andre Årter, med messingagtigt, sjældnere kobberagtigt, 

grønligt, blaaligt eller blaasort Metalskær, Følehornenes 2 

eller 3 inderste Led oftest delvis lyse. Pronotum c. dob- 

belt saa bredt som langt. Punkturen omtrent som hos 

den foregaaende. Vingedækkernes Punktrækker med tæt 

stillede Punkter, Stribemellemrummene meget fint og 

ret spredt punkterede. Kløernes Tand bred, som hos 

laticollis. Længde 4—5 mm. 

åg: 1. Fodled noget udvidet. 

Almindelig paa Arter af Pil (Salix) og Poppel (Popu- 
lus). Undertiden skadelig i Pilekulturer. 

[Ph. atrovirens Corn. Mindre end nogen af de fore- 
gaaende Arter, af hvilke den iøvrigt ligner laticollis mest. 
Metallisk sortgrøn eller sortblaa, kun sjæident med mes- 
singagtigt Skær; Følehornenes 2 eller 3 inderste Led ofte 
delvis lysere, deres 8.—11. Led.lidt eller næppe længere 
end brede. Pronotums Punktur omtrent som hos lati- 
collis. Vingedækkernes… Punktrækker kraftigere end hos 
laticollis, Stribemellemrummene let hvælvede, finere og 
mere spredt punkterede. 3. Fodled forholdsvis omtrent 
lige saa bredt som hos laticollis, Kløernes Tand smallere . 
end hos denne og vitellinae, men bredere end hos tibialis. 
Længde 3,5—4,5 mm. 

UR) Ik Fodled noget udvidet. 

Denne Art, der bl. a. er funden i SR kunde 
muligvis findes ogsaa hos os. Den lever paa Bævreasp 
(Populus tremula), sjældnere paa Pil (Salix).] 

1. Hydrothåssa Thoms. 

Kroppen mere eller mindre langstrakt, metal-. 

skinnende, Oversiden oftest med lys Tegning. 

Følehornene mod Spidsen noget fortykkede. . Pro- 

notum 1//» til 2 Gange saa bredt som langt, Til- 

smalningen fremefter begynder ikke eller kun i 

meget ringe Grad allerede fra Roden, Bagranden. 

urandet. Vingedækkerne tydeligt længere end, men 
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dog ikke dobbelt saa lange som tilsammen brede, 

med regelmæssige Punktrækker, Siderne i Midten 

ikke stærkt rundede; Sidedækkerne uden Randbe- 

haaring. Skinnebenene uden Tand paa Ydersiden 

foran Spidsen, Føddernes 3. Led tvelappet, Kløerne 

simple. Undersiden næsten nøgen. 

" Æggene lægges i Foderplantens Stængel. Larverne 

lever i Blomsterne og paa Bladene. Forpupningen finder 

Sted i Jorden. Imago overvintrer. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum ensfarvet, bagtil ikke eller næppe 
smallere end Vingedækkerne over Skuldrene 

; 1. aucta. 
Pronotum med rødgule Sider, bagtil tydeligt 

- smallere end Vingedækkerne over Skuldrene 2. 
2. Pronotum ikke dobbelt saa bredt som i Midten 

langt. Vingedækkerne c.”/> Gang længere end 
tilsammen brede, uden lyst Længdebaand paa 
Ryggen. 7. Følehornsled simpelt.. 2. marginélla. 

Pronotum c. dobbelt saa bredt som i Midten 
langt. Vingedækkerne c.”/s Gang længere end 
tilsammen brede, oftest hvert med et lyst 
Længdebaand paa Ryggen. 7. Følehornsleds 
Forrand foroven trukket ud i en kort, trekantet 
Forlængej ser EAR SS ERE 3. hannoveråna. 

1. H. aucta Fabr. Let kendelig ved det ensfarvede, i 

— Forhold til Vingedækkerne brede Pronotum og det lodret 

nedbøjede, fra oven ikke eller næppe synlige Hoved. 

Mørkt metalgrøn eller -blaa, Vingedækkernes Siderande 

rødgule, undertiden dog mørkere eller endog næsten ens- 

farvede med den øvrige Del af Vingedækkerne. Pronotum 

c. dobbelt saa bredt som langt, stærkere hvælvet end hos 

de 2 følgende Arter, ikke tilsmalnet bagtil, Punkturen tæt 

.og kraftig. Vingedækkernes Punktstriber med tætstillede 

Punkter, Stribemellemrummene yderst fint og utydeligt | 

punkterede. Længde 3—4 mm. | 

- 
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gg: For- og Mellemfødderne noget udvidede. Vinge- 

dækkernes Sider i Midten næppe (hos 2 svagt) rundede. 

Paa fugtig Bund, udbredt og temmelig almindelig. 
Paa Arter af Ranunkel (Ranunculus flammula og acer). 
Larver er fundne d.”/6; de forpuppede sig d.>”>/,; Imago 
fremkom d. "/7. 

2. H. marginélla L. Den slankeste af Arterne, 

mørkt metalgrøn eller -blaa, Pronotum og Vingedækkerne 

med rødgule Siderande, der 
påa Pronotum udvider sig 

for- og bagtil. Pronotum noget 

smallere end Vingedækkernes 

bredeste Sted, ofte lidt til- 

smalnet bagtil, Punkturen ret 

spredt og kraftig. Vingedæk- 

kernes Punktstriber med tæt 

stillede Punkter, der oftest 

er ret fine, men undertiden 

kraftige, Punktrækken i den 

rødgule Siderand oftest med 

ret spredt stillede Punkter. 

Længde 3,5——4,5 mm. 

"eg: Vingedækkerne tyde- 

ligere udvidede bag Midten 

end hos åg, 7. Stribemellem- 

rum fortil kølformet ophøjet. 
Fig. 35. Hydrothassa 

hannoverana. IS. X 9. Paa fugtig Bund, udbredt 
og temmelig almindelig. Paa 

" Arter af Ranunkel (Ranunculus acer og repens) og paa 
Kabbeleje (Caltha palustris). Larver er fundne d. %/6; de 
forpuppede sig d.””/$; Imago fremkom d. ”f/6. 3 

3. H. hannoveråna Fabr. (Fig. 35). Meget bredere 
end den foregaaende. Mørkt metalgrøn eller -blaa, Pro- 

notum og Vingedækkerne med rødgule Siderande, der 

paa Pronotum udvider sig fortil, Vingedækkerne yder- 

ligere paa 3. Stribemellemrum med et rødgult Længde- 
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baand, der bagtil forener sig med Sideranden og fortil 

bøjer skraat udad til 5. Stribemellemrum, hvor det fort- 

sætter til Roden; dette Længdebaand varierer dog over- 

ordentlig stærkt, idet det snart er afbrudt een eller flere 

Gange, snart forkortet for- eller bagtil eller baade for- og 

bagtil, og undertiden endog helt er forsvundet. Pronotum 

meget smallere end Vingedækkernes bredeste Sted, Punk- 

turen spredt og temmelig kraftig. Vingedækkernes Punkt- 

striber med lidt mindre tætstillede Punkter end hos den 

foregaaende, Punkterne ligesom hos denne varierende be- 

" tydeligt i Styrke, Punktrækken i den rødgule Siderand 

oftest med ret tæt stillede Punkter. Længde 4—5 mm. 

2: Vingedækkerne lidt bredere end hos åg, 7. Stribe- 

mellemrum fortil kølformet ophøjet. 

Paa fugtig Bund, udbredt og temmelig almindelig. 
Paa Kabbeleje (Caltha palustris). 

12. Prasociris Latr… 

Denne Slægt staar den foregaaende nær, men 

adskiller sig fra den ved, at Pronotum i det højeste 

er ganske lidt bredere end langt, at dets Bagrand 

er tydeligt randet, at Vingedækkerne er c. dobbelt 

saa lange som tilsammen brede, og at Undersiden 

er fef fæt, kørt behaaref. 

Larverne lever i Foderplantens Stængler, hvor ogsaa 

" Forpupningen finder Sted. Imago overvintrer. 

Oversigt over Arterne. 

1. Kroppen ensfarvet metalblaa eller -grønlig.. 2.jånci. 
Pronotum og Vingedækkerne med gul Teg- 
BETON ESS DR be SPEYER le 5 GEN: l.phellåndrii. 

1. Pr. phellåndrii L. (Fig. 36). Metallisk sort eller 
sortgrøn, Pronotum med gule Siderande, der for- og bagtil 

- 
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er udvidede, Vingedækkerne med gule Siderande og paa 

3. og 4. Stribemellemrum med et Længdebaand, der bagtil 

forener sig med den lyse Siderand; dette Længdebaand 

varierer stærkt, idet det 

snart helt eller delvis breder 

sig over paa 2. og 5. Stribe- 

mellemrum, snart helt eller 

"delvis er indskrænket til 

3. Mellemrum og undertiden 
er afbrudt i Midten eller 
bagtil forkortet, eller endog 

helt forsvundet.  Følehor- 

nene sorte, Benene sorte, 

Laarroden i hvert Fald paa 

de 2 bageste Benpar samt 

som Regel Skinnebenene 

med Undtagelse af Knæ- 

leddet rødgule. 7. Følehorns- 
leds Forrand foroven truk-. 

ket ud i en kraftig, trekantet. 

Forlængelse, 8.—10. Led 

| Fig. 36. Prasocuris phellandrii. meget bredere end lange. 

DELS ONE -… Pronotum ganske lidt bre- 
dere end langt, spredt og 

kraftigt punkteret. Vingedækkernes Punktstriber ret kraf- 

tige. Længde 5—6 mm. 

åg: Skinnebenene og Fødderne bes udvidede. 

Temmelig almindelig paa Skærmplanter, især Billebo 
(Oenanthe aquatica), Bred Mærke (Sium latifolium) og Gift- 
tyde (Cicuta virosa) samt paa Kabbeleje (Caltha palustris). 

2. Pr. jånci Brahm (beccabungae Illig.). Metallisk 

sortblaa, sortgrøn eller sort, sidste Bugleds Rand ofte 

rødgul. Følehornenes 7. Led omtrent simpelt, 8.—10. Led | 

ikke eller ganske svagt tværbrede. Pronotum ganske lidt 

bredere end langt, Punkturen varierende i Styrke og Tæt- 

hed, Bunden yderst fint punkteret. Vingedækkerne i For- 
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hold til Pronotum noget bredere end hos den foregaaende, 

Punktstriberne fine; Stribemellemrummene yderst fint 

punktulerede og naaleridsede. Længde 4—5 mm. 

gg: Skinnebenene og Fødderne lidt udvidede. Føle- 

hornene lidt kortere og kraftigere end hos 2. 

Paa Ærenpris (Veronica anagallis og beccabunga); ud- 
bredt, men ikke almindelig. 

13. Phaedon Latr. 

Kroppen kort og stærkt hvælvet, med stærkt 

rundede Sider, metalfarvet, uden lys Tegning. 

-Følehornene mod Spidsen noget fortykkede. Pro- 

notum betydeligt mere end dobbelt saa bredt som 

langt, tilsmalnet temmelig stærkt fremefter alle- 

rede fra Roden, Bagranden ikke tydeligt randet. 
Vingedækkerne kun lidt længere end tilsammen 

brede, med regelmæssige, fine Punktstriber, Side- 

dækkerne uden Randbehaaring. Skinnebenene uden 

Tand paa Ydersiden foran Spidsen, Føddernes 

3. Led tvelappet, Kløerne simple. 

Hos Hannen er Forføddernes 1. Led lidt ud- 

videt. jk 

Larverne lever paa Foderplantens Blade. De angives 

at blive jaget af Stumpbillen Saprinus virescens (Dan- 

marks. Fauna, Biller V, Side 238). Forpupningen finder 

Sted i Jorden. Imago overvintrer. 

Oversigt over Arterne. 

1. 1. og 2. Følehøornsled i hvert Fald paa Under- 
: siden med lys Tegning. Bugen ikke chagri- 

neret eller tværridset 1 Bindens blank 
: ls cochleåriae: 
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1. og 2. Følehornsled helt metalsorte. Bugen i 
Bunden fint chagrineret eller tværridset og 
derfor lidt mattere ..... SEES he Aa 2å 

2. Vingedækkernes Skulderbuler svage. Sidste Bug- 
leds Yderrand i det højéste ganske svagt og 
smalt lysere gennemskinnende.... 2.concinnus. 

Vingedækkernes Skulderbuler kraftige. Sidste 
Bugleds Yderrand bredt rødgul...3.armoråciae. 

1. Ph. cochleåriae Fabr. Let kendelig fra de 2 

følgende Arter ved de i Oversigten angivne Kendemærker, 

men iøvrigt en meget stærkt varierende Art. Sort, Over- 

siden metallisk sortblaa, sjældnere violet, blaagrøn, grøn, 

næsten sort eller messingfarvet, Følehornenes 2 inderste 

Led i hvert Fald paa Undersiden delvis rødlige; sidste 

Bugleds Rand undertiden smalt brungult gennemskin- 

nende. Den buede Tværlinie paa Panden mellem Føle- 

"hornenes Rod i Midten meget svag eller udvisket. Pro- 

notums Punktur stærkt varierende, oftest mindst tæt i 

Midten, med iblandede, fine, men ofte ret tydelige Punkter. 

Vingedækkerne med kun svagt afsat Skulderbule, der ind- 

adtil kun er utydeligt afgrænset, idet 5. Punktrække fortil 
ikke eller næppe er fordybet; Punktrækkernes Punkter 

stærkt varierende i Styrke og Tæthed, Stribemellemrum- 

menes Punktur ligeledes varierende, oftest yderst fin, med 

enkelte iblandede, lidt større Punkter. Længde 3—4 mm. 

Almindelig paa fugtig Bund, paa Korsblomstrede, 
især Brøndkarse (Nasturtium aquaticum) og Vand-Peber- 
rod (Roripa amphibia). 

2. Ph. concinnus Steph. (Fig. 37). Oversidens Metal- 
skær ligesom hos den foregaaende stærkt varierende. i 

Farve, oftest kraftigere end hos denne, hyppigere - grøn- 

ligt, undertiden kobbergyldent. Pandens Tværlinie i Midten 

svag eller udvisket. Pronotums Punktur varierende som 

hos den foregaaende, de fine, iblandede Punkter oftest 

utydeligere. Vingedækkernes Punktur ligeledes varierende, 

Stribemellemrummenes Punkter som Regel mere eller 
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mindre tydeligt indbyrdes forbundne ved fine Ridser. 

Længde 3—4 mm. 

Denne Årt er tem- 
melig almindelig paa 

Strandbredder og 
Strandfælleder, paa 

Korsblomstrede, bl. a. 
Kokleare (Cochlearia). 

3. Ph. armorå- 

ciae Thoms. (veréni- 

cae Bedel). Adskilt fra 

de 2 foregaaende ved 

Vingedækkernes kraf- 

- tige Skulderbule, der 

indadtil begrænses af 

et tydeligt Længdeind- 

tryk ved Roden af 5. 

Punktrække, samt ved 

den brede, klårt rød- 

gule Rand paa sidste 

Bugled. Endvidere er Fig. 37. Phaedon concinnus. 
den gennemsnitlig lidt GERTSEN 

større, lidt mindre 

stærkt hvælvet og'Pandens Tværlinie som Regel tydelig 

ogsaa i Midten. Oversidens Metalfarve mørkt staalblaa, 

kun lidt varierende. Længde 3,5—4 mm. 

Udbredt og vistnok temmelig almindelig paa fugtig 
Bund, paa Tyk Ærenpris (Veronica beccabunga). 

4. Underfamilie Galerucinae. 

Kroppen ikke cylindrisk, i Reglen ikke særlig 
stærkt hvælvet. Oversiden uden Metalskær, und- 

tagen hos Sermylassa og Agelastica. Hovedet syn- 

ligt, naar Dyret betragtes fra oven, mere eller 

= 
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. mindre fremstrakt, ikke halsformet indsnøret bag- 

til, indtrukket i Forbryststykket, saa at Øjnene 

som Regel berører eller næsten berører dettes 

Forrand. Følehornene indleddede ret nær ved hin- 

anden, som Regel ikke i større indbyrdes Afstand 

end 1. Følehornsleds Længde (Fig. 4, Side 10). 

Pronotum lidt eller noget smallere end Vingedæk- 

kerne, oftest betydeligt bredere end Hovedet, 

Siderne randede, Oversiden ofte med Indtryk. 

Scutellum i Plan med Vingedækkerne. Vingedæk- 

kerne i Reglen noget aflange og ikke særligt stærkt 

hvælvede, med fortil ikke ret stærkt rundede Sider, 

hyppigst bredest bag Midten og dækkende Py- 

gidium. Forhofterne tapformet fremstaaende, ikke 

eller kun lidt adskilte fra hinanden. Bugens 2 

sidste Led ikke sammenvoksede. Pygidium temme- 

lig lille, ikke stærkt nedfaldende. 

Larverne lever som Regel frit paa  Foderplantens 
Blade. ; 

Oversigt over Slægterne. 

1. Vingedækkerne uden Sidedækker. Hovedet næ- 
sten saa bredt som Pronotum.. 7. Phyllobråtica. 

Vingedækkerne med Sidedækker, der i hvert 
Fald fortil er tydelige, naar Dyret betragtes 
FLANSTÅS DERS Sr RE AL RE SERGE DEERE SENE SEN ØS 

2. Vingedækkerne tæt, kort, nedliggende behaarede 
4. Galeruc elle 

Vingedækkerne nøgne eller meget spredt be- 
NAAR e ES SSR EEN NE SEERNE SEN IE 3. 

3.. Pronotum blankt, glat eller yderst fint og utyde- 
ligt punkteret, i det højeste med en lille, svag 
Grube foran Scutellum. Følehorn og Ben 
megets;slknke og Safte sm se rr 8. Lupérus. - 

Pronotum tydeligt punkteret eller med tydelige 
Indtryk. Følehorn og Ben kraftigere........ 
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4. Vingedækkerne med Metalskær”). 4. Følehorns- 
leksemer ere send SEE DEN SS SS le AE Jf 

Vingedækkerne uden Metalskær. 4. Følehorns- 
led ikke eller næppe længere end 3........ 6. 

5. Pronotum tæt og ret fint punkteret, Bagranden 
NNE ds oo lt CE: re Nee Er SEG astra CAND 6. Agelåstica. 

Pronotum med næsten glat Midtparti, Bagran- 
densikke rande SEE rs: 5. Sermylåssa. 

3 

Fig. 38. Forbrystet af Lochmaea capreae (1), 
Galeruca tanaceti (2) og Sermyla halensis (3). 

6. Forhofterne bagtil aabne (Fig. 38, 1). Længde 
MA Og HUN SE MES ANS GE E baner SLA And 3. Lochmåea. 
Forhofterne, bagtiklukkede (Fie "38 2) ETTER 7: 

T. Vingedækkerne bagtil bredt afstudsede, fint 
punktede. Længde 4—6 mm .... 2. Haptåscelis. 

Vingedækkerne bagtil jævnt rundede, kraftigt 
punkterede. Længde 6—12 mm..... fSGaleriea. 

1. Galerica Geoffr. 

(Adimdnia Laich.). 

Kroppen temmelig plump, bredest bag Vinge- 

dækkernes Midte, paa Oversiden ikke eller spredt 

og utydeligt, paa Undersiden tydeligere behaaret, 

1) Yderst sjældent kan Metalskæret forsvinde næsten helt hos Age- 

lastica. 3 
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uden Metalskær. Følehornene kraftige, 4. Led ikke 

eller næppe længere end 3., 6.—10. Led i det 

højeste c. dobbelt saa lange som brede, 7. Leds 

Forrand paa Oversiden mere eller mindre tyde- 

ligt vinkelformet udtrukket. Pronotum mindst dob- 

belt saa bredt som langt, tilsmalnet fremefter, 

Overfladen ujævn, kraftigt punkteret. Vingedæk- 

kerne i det højeste 17/2 Gang saa lange som til- 

sammen brede, over Skuldrene kun lidt bredere 

end Pronotums bredeste Sted, udvidede bag Mid- 

ten, bagtil jævnt afrundede, ofte med ophøjede 

Længderibber, Siderandene synlige, naar Dyret 

betragtes fra oven, Sidedækkerne tydelige. For- 

hofterne bagtil lukkede. Mellemskinnebenene med 

en kort Endetorn, Bagskinnebenene paa Ydersiden 

blanke, kun spredt punkterede og behaarede, 3. Fod- 

led svagt tvelappet, Kløerne i Midten med en 

skarp Tand. 

Hos Hannen har sidste Bugled i Midten foran 

Bagranden en dyb, trekantet Grube. 

Arterne er knyttede til urteagtige Planter og træffes 

paa disse eller i Jorden ved deres Rod. Forpupningen 

finder Sted i Jorden. Imago afsondrer, naar den forstyrres, 

en gul, ildelugtende Vædske fra Kroppen. : 

Oversigt over Arterne. 

1, Mellemskinnebenene ved Spidsen pludseligt og 
stærkt udvidede (Fig. 39, 1). Vingedækkerne 

smed kraftige, men stærkt afbrudte Længde- 
TID DERS HAVES TERESE SE RE DERE ARR ENS ARE SINSRS 4.interrupta, 

Mellemskinnebenene temmelig jævnt udvidede 
mod Spidsen (Fig. 39,2). Vingedækkernes 
Længderibber svage og utydelige eller kraf- 
tige, men da ikke stærkt afbrudte.......... 2. 
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2. Furen langs Vingedækkernes ophøjede Siderand 
fortsat fremefter forbi Skulderen og et Stykke 
langs Roden, saa at dennes Rand her er op- 
højet. Kroppen helt sort..........…. l.tanacéti. 

Furen langs Vingedækkernes ophøjede Siderand 
ikke fortsat langs Vingedækkeroden, som der- 
for ikke er. ophøjet. Kroppen kun sjældent 
HEM ÆES OT Se Er SNE ASE EB VR S: 

3. Furen langs Pronotums Siderand fortil stærkt 
fordybet, Forhjørnet derfor stærkt opstaaende. 
Vingedækkerne med bred Siderandfure og i 
Reglen med tydelige Længderibber.. 2. pomdnae. 

æt 

NV 

Fig. 39, Højre Skinneben af Galeruca, interrupta (1) 

og G. tanaceti (2). 

Furen langs Pronotums Siderand ikke særlig 
stærkt fordybet fortil, Forhjørnet derfor ikke 

æsærlig”stærkt "opstående 7 Es Dr SBN 4. 
" 4, Vingedækkerne med smal Siderandfure og i 

det højeste med ganske svage Spor af Længde- 
ribber kElovedet sort tr SENER 3. laticdllis. 

Vingedækkerne med lidt bredere Siderandfure… 
og oftest med 2 eller 3 tydelige Længderib- 
ber. Hovedet som Regel helt eller delvis 
HyStER SES 3; 45415 SB ER SA FARER AE RS Le MESSE] Dåhli. 

1. G. tanacéti L. (Fig. 40). Kendelig fra alle vore 

andre Arter ved den et Stykke langs Roden fortsatte, op- 

—højede Siderand paa Vingedækkerne og ved Undersidens 

temmelig mørke Behaaring. Sort. Pronotum over dobbelt 

saa bredt som langt, som Regel bredest lidt foran Roden, 

med meget svag Længdemidtfure, Siderandfuren. fortil 

= 
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stærkt fordybet, saa at Forhjørnerne.er stærkt opstaaende, 

Punkturen grov og tæt, Bagranden i Midten ganske svagt 

indbuet, Forranden noget buet. Vingedækkerne tæt og 

kraftigt rynket-punkterede, i det højeste med svage Spor 

af ophøjede Længderib- 
ber, Siderandfuren, bort- 

set fra det bageste Stykke, 

kraftig og dyb, Sideran- 

den derfor stærkt opad- 

bøjet. Længde 6—12 mm. 

Almindelig. Den lever 
paa Alm. Røllike (Achil- 
lea millefolium) og træf- 
fes hyppigt ved Plantens 
Rod eller krybende om 
paa Jorden. Den er dog 
ikke udelukkende knyttet 
til Røllike; Larven er 
saaledes bl.a. funden i 
Antal paa Engkarse (Car- 
damine pratensis). Æg 
er fundne i Oktober paa 
Græsstraa; Æggene over- 
vintrer; Larver er trufne 
i Maj; de forpuppede sig 
d."/6, og Imago fremkom 
d. ””/6. Larven jages maa- 
ske i særlig Grad af Løbe-. 
billen Lebia crux minor, 

Fig. 40. Galeruca tanaceti. > 

Xx 4. 2. G. pom&énae Scop. 

(rustica Schaller). Ligner 

den foregaaende, med hvilken den har Vingedækkernes 

dybe Siderandfure og tydeligt ophøjede Siderand samt 

Pronotums fortil fordybede Siderandfurer og derfor stærkt 

ophøjede Forhjørner tilfælles, men adskilt fra den ved, at 

Vingedækkernes Rod ikke er ophøjet, at Undersidens Be- 

haaring er lys, at Pronotums Bagrand er svagt trebugtet, 

dets Forrand mere retliniet, dets Sider tvebugtede og dets 

Forhjørner skarpere fremtrædende, og at Vingedækkernes 
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Længderibber som Regel er tydeligt fremtrædende. Ende- 

lig er Pronotum og Vingedækkerne som Regel gulbrune 

eller brune, hyppigt delvis mørkere, men kun meget sjæl- 

dent helt sorte. Arten varierer iøvrigt stærkt baade i Stør- 

relse og Form. Længde 6—12 mm. 

Paa sandet og gruset Bund, udbredt, men temmelig 
sjælden. Paa Knopurt (Centaurea jacea) og Blaahat (Knautia 
arvensis). Larver er fundne d. ”/6; de forpuppede sig d. %/6, 
og Imago fremkom d. ”/6. 

3. G. laticéllis Sahlb. (fontinålis Boh.). Adskilt fra 

de 2 foregaaende Arter ved, at Pronotums Siderandfure 

fortil ikke er særligt stærkt fordybet og Forhjørnerne der- 

for ikke særligt stærkt opstaaende og ved, at Vingedæk- 

- kernes Siderandfure er smallere og svagere og fortil, naar 

Dyret: betragtes lige fra oven, skjult af de ret kraftige 

Skuldre, samt at deres Siderand ikke er nær saa stærkt 

opstaaende. Sort, Pronotum og Vingedækkerne gule eller 

brungule. Pronotum fortil kun svagt tilsmalnet, Siderne 

ikke eller kun ganske svagt tvebugtede, Punkturen tem- 

melig tæt og kraftig. Vingedækkerne i det højeste med 

ganske svage Spor af Længderibber, Punkturen ret tæt 

og kraftig. Længde 6—9 mm. 

Paa fugtig Bund, sjælden og stedegen, men ofte tal- 
rig, hvor den forekommer. Paa Gul Frøstjerne (Thalic- 
trum flavum), vistnok ogsaa paa Bladhoved-Tidsel (Cir- 
sium oleraceum og palustre). Damhusmosen, Ordrup 
Mose, Herlufsholm; Hunderup og Søholm (Fyen); Vejle. 
Larver er fundne d. ””/6 (paa Blomsterne af Gul Frøstjerne); 
de forpuppede sig d.>”/6, og Imago fremkom d. %/z. 

[G.Dåhli Joannis. Nærbeslægtet med den foregaaende, 
men adskilt fra den ved de i Oversigten angivne Kende- 
mærker samt ved, at Pronotum fortil er lidt stærkere til- 
smalnet og dets Sider tydeligere tvebugtede. Længde 6— 
9 mm. 

Denne Art, der er udbredt i Mellemeuropa og ogsaa 
fundet i Nordtyskland, kunde muligvis findes ogsbå i 
Danmark.] 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 10 

- 
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4. G. interruåpta Oliv. Let kendelig fra de andre 

Arter ved Vingedækkernes afbrudte Længderibber og ved, at 

Skinnebenene mod Spidsen er pludseligt udvidede (Fig. 39, 1). 

Sort, Pronotum brunt eller brunsort, oftest med lysere Rande, 

Vingedækkerne brungule eller brune. Pronotum over dob- 

belt såa bredt som langt, tæt og kraftigt punkteret, Bag- 

randen svagt trebugtet, Siderne i Reglen tvebugtede og 

med et tungeformet Fremspring omtrent i Midten, Længde- 

midtfuren svag, men oftest tydelig. Vingedækkerne som 

Regel mindre stærkt udvidede bag Midten end hos de 

foregaaende Arter, tæt og kraftigt rynket-punkterede, med 

blanke, mørke, stærkt afbrudte Længderibber, Siderand- 

furen svag, Sideranden næppe opadbøjet. Mellemskinne- 

benenes Endespore længere og kraftigere end hos de 

foregaaende Arter. Længde 6—8,5 mm. 

Paa Sandbund, f. Eks. i Klitter, udbredt, men temme- 
lig sjælden og stedegen. Larven er truffet paa Bidende 
Stenurt (Sedum acre); Arten træffes krybende fremme i 
Sandet eller ved Roden af Planter, saasom Mark-Bynke 
(Artemisia campestris) og Rødknæ (Rumex acetosella). 
Tisvilde, Bromme; Høje Møen, Bøtø Sand paa Falster; 
Frederikshavn, Viborg, Randers, Thorsager, Ry, Horsens; 
Rønne. Imago er taget fra Juni til Oktober. 

2. Haptåscelis Weise. 

Denne Slægt staar den foregaaende meget nær, 

men adskiller sig fra den ved, at Følehornsled- 

dene er kortere, at Vingedækkerne er fint punk- 

terede, mangler Længderibber og bagtil er bredt 

afstudsede, at Flyvevinger mangler, og at Kroppen 

er fladere. : 

Den ydre Kønsforskel som hos den foregaaende 

Slægt. | 

1. H. melanocéphala Panz. (åptera Bon.). Sort, Pro-. 

notum og Vingedækkerne brunrøde; Oversiden yderst fint 
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chagrineret. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, for- 

og bagtil omtrent lige stærkt tilsmalnet, Siderne jævnt 

rundede, Overfladen ujævn, Punkturen lidt kraftigere end 

Vingedækkernes, varierende i Tæthed. Vingedækkerne ret 

fint og tæt punkterede, udvidede bag Midten, Sømhjør- 

nerne bredt afrundede. Længde 4—6 mm. 

Sjælden og meget stedegen; i Ellekrat, under Mos 
og Løv og paa Engbund. Bøllemosen (i ældre Tid), Føn- 
strup Dam og Gaardsted Mose i Grib Skov, Vordingborg; 
Nykøbing F., Sundby Storskov; Bellinge ved Odense; 
Hadsten, Ry Sønderskov, Rugballegaard ved Vejle. Arten 
er oftest sigtet om Foraaret, men ogsaa undtagelsesvis 
ketset; den er antagelig knyttet til en paa fugtig Bund 
voksende, urteagtig Plante, muligvis Eng-Nellikerod (Geum 
rivale). 

3. Lochmaea Weise. 

Ligner i Form noget Galeruca, men adskiller 

sig fra denne Slægt ved, at Forhoftegruberne bagtil 

er aabne, og at Bagskinnebenene paa Ydersiden er 

temmelig tæt og fint punkterede og behaarede og 

temmelig matte. Fra den følgende Slægt, som den 

ligeledes staar nær, adskilles den let ved den 

nøgne eller næsten nøgne Overside. Pronotums 

Bagrand paa hver Side skraat afskaaret eller ud- 

buet. Vingedækkerne uden ophøjede Længderibber, 

bagtil jævnt rundede, ikke som hos Haptoscelis 

afstudsede. Skinnebenene hos 9 uden Endespore, 

hos & med en kort FS posS, paa det mellemste 

Benpar. 

Hos Hannen har næstsidste Bugled paa hver 

Side et brat nedfaldende, glat og blankt Parti og 

sidste Bugled i Midten en bred, dyb Mener eE 

hvis Rand er listeformet ophøjet. 

Imago overvintrer. . 
i 10% 
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Oversigt over Arterne. 

Pronotums Sider omtrent jævnt rundede, ikke 
tydeligt vinkelformet udvidede. Hovedet helt 
eller overvejende rødt, bag Følehornenes Ind- 
ledningssted med 2 svage, utydeligt afgræn- 
sede Pandeknuder. Vingedækkerne ikke 1/2 

Gang saa lange som tilsammen brede 3. crataegi. 
Pronotums Sider omtrent i Midten tydeligt 

vinkelformet udvidede. Hovedet helt eller 
overvejende sort, bag Følehornenes Indled- 
ningssted med 2 glatte, tydeligt afgrænsede 
Pandefurer. Vingedækkerne c. 1'/> Gang saa 
lange som tilsammen brede................ 

Mellemhofterne sammenstødende. Hovedet helt 
SOFIE ERNA SR RESEN SE EGN SUE SNOR SNEEN SEE DES Te l.capréae. 

Mellemhofterne et lille Stykke adskilt fra hin- 
anden. Hovedet foran Øjnene og Følehorns- 
roden mere eller mindre tydeligt rødgule.:. 

2. suturålis. 

l. L.capréae L. (Fig-41): 

Aflang, noget hvælvet, sort, 

Pronotum og Vingedækkerne 

gulbrune eller rødlige, Pro- 

notum i Midtfuren og Side- 

gruberne ofte med 3 mørke 
Pletter, der undertiden breder 

sig, saa at kun en Søm langs 

For- og Bagranden er lys, 

Vingedækkerne == undertiden 

enten hvert for sig eller i 

Fællesskab med en mere eller 

mindre udbredt, mørk Plet; 

Følehornene sorte, i Reglen 

med lysere Rod, Benene 

sorte, Laarspidsen, Skinne- 

benene og Fødderne hyppigt 

brungule. Pronotum omtrent 

dobbelt saa bredt som langt, 

Fig. 41. Lochmaea capreae. i Midten med et forkortet, 
Se eo) uregelmæssigt Længdeindtryk 
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og paa hver Side med en stor, flad Grube, Punkturen 

kraftig, oftest ret tæt. Vingedækkerne over Skuldrene 

noget bredere end Pronotum, bagtil svagt udvidede, langs 

Siderandkanten med en smal, glat, ophøjet Længdeliste, 

Punkturen kraftig, temmelig tæt. Længde 4—6 mm. 

åg: Benene, især de bageste, længere og kraftigere, 

1. Fodled noget udvidet. 

Paa Arter af Pil (Salix) og paa Birk (Betula), alminde- 
lig og ofte talrig. Saavel Larven som Imago gnaver Bla- 
dene. Arten har flere Gange herhjemme ved sin masse- 
vise Optræden gjort ikke ringe Skade, især i unge Birke- 
kulturer. Den angives at have indtil 4 Generationer aar- 
lig. Imago træffes fra Foraar til Efteraar. 

2.L.suturålis Thoms. Ligner den foregaaende stærkt, 

men adskiller sig fra den foruden ved de i Oversigten 

nævnte Kendemærker ved, at Oversiden er noget blan- 

kere, at Pronotums Punktur som Regel er mere spredt, 

Vingedækkerne lidt finere og tættere punkterede, deres 

ophøjede Siderandliste bagtil: betydeligt smallere, deres 

Sidedækker bagtil stærkere tilsmalnede, og Kløernes Tand 

betydeligt kraftigere. I Farve varierer den omtrent som 

den foregaaende. Længde 5—6 mm. 

gg: Omtrent som hos den foregaaende. 

Paa Hedelyng (Calluna vulgaris), udbredt, men ikke 
almindelig. Imago træffes fra Foraar til Efteraar. 

3. L. crataegi Forster (sanguinea Fabr.). Kroppen 

kortere og stærkere hvælvet og Følehornene og Benene 

kortere end hos de 2 foregaaende. Oversiden rød, ofte — 

især hos $ — er Pronotum sortplettet, Scutellum sort og 

hvert Vingedække forsynet med een eller to sorte Længde- 

pletter, en ydre aflang bag Skuldren og en indre, kort 

lidt bag Roden; Følehornene sorte, de inderste Led med 

lysere Rod, Benene hos 2 rødlige, hos g sorte, oftest 

med delvis eller endog næsten helt rødlige Skinneben og 

Fødder; Undersiden sort, sidste Bugled helt eller delvis, 

- 
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3. og 4. Bugled ofte bagtil i Midten rødlige. Pronotum 

med svagt fordybet Midtfure og Sidegruber, kraftigt og 

ret tæt punkteret. Vingedækkerne kraftigt og tæt punk- 

terede, Siderandens ophøjede Længdeliste kraftigere og 

bredere end hos de foregaaende. Længde 4—5 mm. 

øg: Bagskinnebenene mod Roden noget indadbuede, 

mod Spidsen noget fortykkede, Bagføddernes 1. Led noget 

udvidet. 

Paa Hvidtjørn (Crataegus oxyacantha), temmelig al- 
mindelig, især i Maj og Juni. ) 

4... Galerucélla Crotch. 

Kroppen aflang, saavel paa Over- som paa 

Undersiden tydeligt behaaret, uden Metalskær. 

Følehornene ret slanke, 4. Led kortere end eller 

saa langt som 3. Pronotum bredere end langt, 

med ujævn Overflade, idet en Midtfure og en 

Grube paa hver Side er mere eller mindre for- 

dybet. Vingedækkerne langstrakte, over Skuldrene 

bredere end Pronotum, næppe eller lidt udvidede 

til bag Midten, Siderandene synlige, naar Dyret 
betragtes fra oven, Sidedækkerne tydelige. For- 

hoftegruberne bagtil aabne. Bagskinnebenene som 

hos Lochmaea, 3. Fodled tvelappet, Kløerne med 

en skarp Tand eller Spalte. 

Hos Hannen har sidste Bugled i Midten en. 

oftest trekantet Grube, der fra Bagranden stræk- 

ker sig langt fremad, undertiden endog omtrent til 

Leddets Forrand, og hvis Rande er langt og tæt 

behaarede. Hos Hunnen har sidste Bugled en ikke 

ret dyb Udranding midt paa Bagranden eller en. 

mindre Grube end hos Hannen. 

Imago overvintrer. 
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Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkernes Behaaring overvejende skraat 
udadrettet. Følehornenes 2 næstsidste Led 
over dobbelt saa lange som brede. Prono- 
tums og Vingedækkernes Punktur utydelig. . 

l.vibuårni. 
Vingedækkernes Behaaring overvejende bagud- 

rettet. Vingedækkernes Punktur tydelig ..... 2 

AN 
Fig. 42. Højre Vingedække, set fra neden, visende 

— Sidedækket, af Galerucella -lineola (1) og G. cal- 
mariensis (2). 

2. Følehornenes 3. og 4. Led c. lige lange. Vinge- 
dækkernes Sømspids smalt afrundet. Pande- 
knuderne bag Følehornenes ds OVeT- 
vejende sorte. Længde 6—8 mm.:.... 5. lutéola, 

Følehornenes 3. Led tydeligt længere end 4. 
Pandeknuderne bag Følehornenes Indledning 
rødsule ellersrøddrune see Sr 5: 

- 3. Vingedækkernes Sidedækker bagtil jævnt til- 
smalnede og forsvindende lidt før Sømspidsen 
(Fig. 42, 1). Vingedækkernes fordybede Side- 
randfure bagtil forsvindende lidt før Søm- 
SPISE MEE SEER 3 RE REE RTE BT SAR SE TT SÆR 4. 

Vingedækkernes Sidedækker bien ikke jævnt 
tilsmalnede, men paa det sidste Stykke før 
Sømspidsen ikke skarpt begrænsede indadtil 
(Fig. 42, 2). Vingedækkernes fordybede Side- 
randfure tydelig lige til Sømspidsen........ 6. 

4. Pronotums Midtparti blankt og nøgent ...... ÆDE 
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Pronotum ogsaa i Midten mat og behaaret ... 
4. linéola. 

5. Mellemhofternes indbyrdes Afstand c. saa stor 
som Mellemhofteringens Rodbredde........ 

2.nymphaåeae. 
Mellemhofternes indbyrdes Afstand næppe halvt 

saa stor som Mellemhofternes Rodbredde .. 
3. sagittåriae. 

6. Følehornene rødlige, ofte mørkere mod Spidsen. 
FænedesSÆ AE R SES SAERSE 8.tenélla. 

HERE 

Nok 
Fig. 43. Sidste Bugled hos Galerucella pusilla. 2 

(øverst) og G. calmariensis 2 (nederst). 

Følehornene sorte, med lysere Rod. Længde 
SBS MU DSE EEsE RAS MEST FEDE AVS fa GRDKET rå VOER Ti 

7. Bagskinnebenene hos $ med Endespore. Sidste 
Bugled hos 2 med en Grube, der fra Bag- 
randen naar længere frem end "3; af Leddets 
Længde (Fig. 43 nederst). Formen bredere .. 

Å 6. calmariénsis. 
Bagskinnebenene hos $ uden Endespore. Sidste 

Bugled hos 9 med en svag Udranding, der 
ikke naar saa langt frem som ”/3 af Leddets 
Længde (Fig. 43 øverst). Formen smallere. .. 

T. pusilla. 

1. G. (UnderslægtPyrrhåltaJoannis) viburni Payk. 

Let kendelig fra de følgende Arter ved den silkeskin- 

nende, paa Vingedækkerne skraat udadrettede Behaaring,- 

det ret store og lange, foran Følehornenes Indledning 

blankt udhulede Hoved og Oversidens stærkere Hvælving 

og fine Punktur. Brungul, mat, en Plet bagtil paa Hovedet, 

Pronotums Midte og Sider, Scutellum, Vingedækkernes 

Skuldre og de enkelte Følehornsleds Spids mørkere, brune 
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eller sorte, undertiden har Vingedækkerne et smalt, mørkt 

Længdebaand tæt ved Sideranden eller er overalt mørke. 

Følehornene forholdsvis længere end hos de følgende 

Arter, 3. Led meget længere end 1. Pronotum forholdsvis 

bredt, fint og tæt, utydeligt punkteret. Vingedækkerne lige- 

ledes med fin og tæt, ret utydelig Punktur, Sømhjørnerne 

afrundede, Sidedækkerne bag- g 

til jævnt tilsmalnede og for- 

svindende et Stykke før Søm- 

hjørnet. Længde 4,5—6,5 mm. 

åg: Mellemskinnebenene 

med en kort Endespore. 

Paa Kvalkved (Viburnum 
- opulus), ogsaa paa den dyr- 
kede Form (Snebolle), udbredt 
og ikke særlig sjælden, ofte 
i stort Antal. Larver er fundne f/ 
i Maj; Imago fra Juli til Ok- 57 
tober. "ag 

25 Gt nymphaæeaesL. 

(Fig. 44). Denne og den føl- 

gende Årt udmærker sig ved 

Pronotums blanke og nøgne 

Midtparti og ved, at alle Fig, 44. Galerucella nym- 
Skinnebenene hos $ mangler phaeae. X 6. 

Endespore. Hovedet fortil rød- j 

gult, bagtil sort, Pronotum rødgult, med sorte eller mørke 

Sidegruber og Midtparti, Vingedækkerne sorte eller sort- 

brune, med rødgule Siderande, ofte er ogsaa de to op- 

højede Længderibber lyse, og undertiden er Vingedæk- 

kernes Grundfarve gulbrun eller rødbrun; Undersiden 

sort, sidste Bugled helt eller delvis rødligt; Benene rød- 

gule, Knæleddet og ofte ogsaa delvis Skinneben og Fødder 

mørkere, Følehornene sorte, de inderste Led med lysere 

Rod. Følehornene temmelig korte, 3. Led næppe eller lidt 

længere end 1. og tydeligt længere end 4., de 3 næstsidste 

Led ikke dobbelt saa lange som brede. Pronotum c. dob- 

- 
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belt saa bredt som langt, i Sidegruberne kraftigt og tæt 

punkteret, iøvrigt kun med enkelte spredte Punkter. Vinge- 

dækkerne foran og bag Midten med svage, ofte utydelige 

Tværindtryk, og hvert med 2 for- og bagtil forkortede, 

svagt ophøjede Længderibber, Punkturen temmelig kraf- 

tig, mod Siderne og Spidsen finere og tættere, Bagranden 

indenfor Sømspidsen mere eller mindre tydeligt udrandet, 

saa at selve Sømspidsen er mere eller mindre tydeligt 

tandformet fremstaaende (disse Karakterer ses kun tyde- 

ligt, naar Dyret betragtes bagfra). Længde 6—7 mm. 

Hos Hannen er sidste Bugleds Grube kun forholds- 

vis lidt større end hos Hunnen. 

Paa de svømmende Blade af Aakande (Nuphar luteum) 
og Nøkkerose (Nymphaea alba), maaske ogsaa paa for- 
skellige andre Vandplanter; almindelig. Larver er fundne 
d. "”/5; de forpuppede sig d. ”/6, og Imago fremkom d. ”/+. 

3. G.sagittåriae Gyll. (griséscens Joannis). Denne 

Art staar den foregaaende yderst nær, men har som Regel 

lyst brungule Vingedækker. Saadanne normalt farvede 

Eksemplarer er derfor let kendelige fra normalt farvede 

Eksemplarer af den foregaaende Art, men da begge Arter 

varierer betydeligt i Farven, kræver en sikker Bestem- 

melse Undersøgelse af Mellemhofternes indbyrdes Af- 

stand. Som Regel er Arten lidt mindre end den fore- 

gaaende, Pronotum forholdsvis lidt.smallere, Vingedæk- 

kernes Tværindtryk og Længderibber svagere eller for- 

svindende og deres Sømspids mindre stærkt fremstaaende. 

Længde 4—6 mm. 

å: Omtrent som den foregaaende. 

Paa Fredløs (Lysimachia vulgaris og thyrsiflora), maa- 
ske ogsaa paa andre Vandplanter; almindelig. Larver er 
fundne sammen med Pupper d. ”/17; Imago fremkom d. ?8/7. 

Af denne Art foreligger et enkelt dansk Eksemplar 
(fundet i Damhusmosen), der er ensfarvet sort, alene med 
Undtagelse af Laarene og Pronotums Rande, der er svagt . 
gennemskinnende brune. Denne Varietet (Fergussåni 
Fowler) synes iøvrigt kun at være kendt fra England. 
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4. G.linéola Fabr. Let kendelig fra de 2 foregaaende 

ved det ogsaa i Midten matte og behaarede Pronotum og 

ved tættere og længere Behaaring paa Vingedækkerne, for 

Hannens Vedkommende tillige ved Mellemskinnebenenes 

Endespore og for Hunnens ved kortere Grube paa sidste 

Bugleds Bagrand. Brungul, Hovedet bagtil, Pronotums 

Midte, Scutellum og oftest ogsaa Skuldrene sorte, Vinge- 

dækkerne undertiden tillige med et mere eller mindre 

udbredt Længdesidebaand; Følehornenes enkelte Led med 

mørkere Spids, de yderste Led ofte omtrent helt sorte; 

Mellem- og Bagbrystet samt Bugen sorte, sidste Bugled 

helt eller delvis samt de andre Bugleds Bagrand rødlige. 

Følehornene forholdsvis lidt længere end hos de 2 fore- 
- gaaende, 3. Led c. saa langt som 1. og tydeligt længere 

end 4: Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt, 

Punkturen ret utydelig og lidet dyb. Vingedækkerne lidt 

finere. og mindre dybt punkterede end hos de 2 fore- 

gaaende, Sømspidsen ikke skarp, men smalt" afrundet. 

Længde 4—5 mm. 

åg: Mellemskinnebenene med en tydelig Endespore. 

Sidste Bugleds Grube naar frem til et kort Stykke fra 

Leddets Forrand. 

2: Sidste Bugleds Grube naar kun saa langt frem 

som c.”/s af Leddets Længde. 

Almindelig paa Pil (Salix), maaske ogsaa paa El (Al- 
nus). Den angives at have indtil 4 Generationer aarlig. 
Undertiden skadelig i Pilekulturer. 

5. G.lutéola Miller (xanthomelåena Schrank). Denne 

Art adskiller sig fra de øvrige Årter ved, at Vingedækker- 

nes Sidedækker indadtil ikke er skarpt listeformet afgræn- 

sede og bagtil skraaner stærkt indad mod Vingedækkernes 

Underside samt ved, at 3. Følehornsled ikke er tydeligt 

længere end 4. Fra de følgende Arter adskiller den sig 

"endvidere ved de smalt afrundede Sømspidser paa Vinge- 

dækkerne og ved betydeligere Størrelse. Brungul eller gul, 

Pandeknuderne, en Midtplet paa Hovedets bageste Del, 

- 
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1 eller 2 Midtpletter og 2 Sidepletter paa Pronotum, et 

langt Længdebaand paa hvert af Vingedækkerne nær Side- 

randen og en undertiden forsvindende kort Længdeplet 

paa Vingedækkernes Rod nær Scutellum sorte; Følehorns- 

leddene med mørk eller sort Overside; Bagbrystet samt 

helt eller delvis Bugen sorte. Pronotum over dobbelt saa 

bredt som langt, temmelig fint punkteret. Vingedækkerne 

temmelig fint og meget tæt punkterede. Længde 6—8 mm. 

å: Sidste Bugled i Midten med et bredt og dybt, tre- 

kantet Længdeindtryk (hos 9 smalt og dybt udskaaret). 

Paa Elm (Ulmus). I Danmark er Arten kun kendt i 
faa Eksemplarer, tagne for mange Åar siden i Sydsjæl- 
land. I Udlandet har den undertiden ved massevis Op- 
træden gjort betydelig Skade. 

6. G. calmariénsis L. Denne og de 2 følgende 

Arter er de vanskeligste i Slægten. Fra begge de 2 føl- 

gende Arter adskiller denne Art sig ved, at Hannens Bag- 

skinneben er forsynede med en Endespore (den eneste 

danske Art, hos hvilken dette er Tilfældet), og at Hunnens 

sidste Bugled har en længere Grube, samt ved gennem- 

gaaende lidt grovere Punktur paa Vingedækkerne. Fra G. 

pusilla adskiller den sig yderligere ved lidt bredere Vinge- 

dækker, fra G. tenella yderligere ved mørkere Følehorn. 

Brungul, Hovedet bagtil, en bred Længdeplet midt paa 

Pronotum, Scutellum og et undertiden forsvindende, bredt 

Længdesidebaand paa hvert Vingedække sorte; Følehor- 

nene sorte, med lysere Rod; Mellem- og Bagbrystet samt 

Bugen sorte, sidste Bugled helt eller delvis og under- 

tiden tillige næstsidste Bugled delvis rødlige. Pronotums 

Punktur temmelig kraftig og dyb. Vingedækkerne kun 

meget svagt udvidede bagtil. Længde 4—5 mm. å 
åg: Mellem- og Bagskinnebenene med Endespore. 

Sidste Bugleds Grube dyb, naaende længere frem end 

Leddets halve Længde. Penis med bredt afrundet Spids 

(Fig. 45, 2). 3 
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CO: Sidste Bugled med en Grube, der ikke helt naar 

frem saa langt som Leddets halve Bredde (Fig. 43, nederst). 

Temmelig almindelig paa Kattehale (Lythrum salicaria). 

T. G. pusilla Duftschm. Adskilt fra den foregaaende 

og den følgende ved smallere, mere parallelsidede Vinge- 

dækker, fra den følgende tillige ved mørkere Følehorn. 

Ligner iøvrigt den foregaaende stærkt, men har som Regel 

ensfarvet eller i Midten kun 

utydeligt mørkere Pronotum og 
il 2 å 

helt eller overvejende rødligt | 

sidste og næstsidste Bugled. 

Scutellum er snart mørkt, snart 

lyst, og Vingedækkerne er ofte 

ensfarvede, men hyppigt er 

Skuldrene mørke, og under- Fig, 45. Penisspidsen hos 
tiden har hvert Vingedække et Galerucella pusilla (1), G. cal- 

mørkt Længdesidebaand. Pro- - mariensis (2) og G.tenella (3). 

notums Punktur er mindre 

kraftig og dyb end hos den foregaaende, dets Sidegruber 

forholdsvis dybe. Længde 3,5—4,5 mm. 
åg: Mellemskinnebenene med Endespore. Sidste Bug- 

leds Grube lige saa lang som, men mindre dyb end hos 

den foregaaende. Penis langt tilspidset (Fig. 45, 1). 
2: Sidste Bugleds Bagrand i Midten med en kort 

Udranding (Fig. 43, øverst). 

Denne Art foreligger hidtil kun i temmelig faa dan- 
ske Eksemplarer, men er sikkert blevet noget overset. 
Søborg (Nordsjælland), Tisvilde; Rønninge (Fyen); Skan- 
derborg Sø, Marselisborg og Høskov ved Aarhus. Den 
angives især at leve paa Kær-Galtetand (Stachys palustris) 
og Ærenpris (Veronica). 

8. G.tenélla L. Adskilt fra de 2 foregaaende ved 
lysere Følehorn, gennemsnitlig ringere Størrelse og kor- 

tere, bag Midten tydeligere udvidede, paa Siderne som 

Regel lidt mere rundede Vingedækker. Pronotums Midte 
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og Scutellum er kun sjældnere mørke, Vingedækkerne 

undertiden med mørke Skuldre eller et mørkt Længde- 

sidebaand. Pronotum paa Grund af tyndere Behaaring lidt 

blankere end hos de 2 foregaaende, Punkturen ret kraftig 

og dyb, men temmelig spredt. Vingedækkernes Punktur 

omtrent som hos den foregaaende. Længde 3—4 mm. 

2: Mellemskinnebenene med Endespore. Sidste Bug- 

leds Grube omtrent som hos den foregaaende. Penis kor- 

tere tilspidset (Fig. 45, 3). 

2: Sidste Bugleds Bagrand i Midten kun svagt ud- 

randet. 

Almindelig paa Mjødurt (Filipendula (Spiraea) ulmaria). 

5. Sermylåssa Reitter. 

(Sérmyla Chap.). 

Denne og den følgende Slægt adskilles let fra 

Underfamiliens øvrige Slægter ved de temmelig 

brede Vingedækkers Metalskær. Fra Agelastica 

adskiller denne Slægt sig bl. a. ved Pronotums 

urandede Bagrand og dybe Sidegruber. Kroppen 
temmelig bred, ikke særlig stærkt hvælvet. Over- 

siden nøgen. Følehornenes 4. Led meget længere 

end 3. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, 

med en dyb Grube paa hver Side, Midtpartiet 

næsten glat, Bagranden urandet: Vingedækkerne 

over Skuldrene lidt bredere end Pronotum, Sideran- 

dene synlige, naar Dyret betragtes fra oven, Side- 
dækkerne tydelige. Forhoftegruberne bagtil ikke helt 

lukkede, idet Forbrystets Epimerer ikke naar helt 

ind til Prosternums bagtil trekantede Forlængelse 

(Fig. 38, 3). Mellem- og Bagskinnebenene med en 

kort Endespore, de sidste paa Ydersiden temme- 
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lig tæt og fint punkterede og behaarede. 3. Fod- 

led svagt tvelappet. Kløerne med en bred Tand 

ved Roden. 

1. S. halénsis L. (Fig. 46). Brungul, Følehornene og 

Scutellum sorte, en Plet bagtil paa Hovedet samt Vinge- 

Fig. 46. Sermylassa halensis. $. XT. 

dækkerne metallisk blaagrønne, grønne eller messing- 

farvede, Benene brungule, med mørkere Skinnebensspidser 

og Fødder; undertiden er den brungule Grundfarve, især 

paa Hoved, Pronotum og Benene mørkere. Pronotum 

blankt og næsten glat, mod Siderne og i Sidegruberne 
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spredt punkteret. Vingedækkerne ret tæt og kraftigt punk- 

terede. Længde 5—7 mm. 

&: Pronotum lidt smallere end hos 9; Vingedækkerne 

mindre tydeligt udvidede bagtil end hos 2. 1. Fodled svagt 

udvidet. 

Almindelig paa Hvid og Gul Snerre (Galium mollugo 
og G. verum). Æggene lægges om Efteraaret paa Planten 
og overvintrer. Larver er fundne d.”/6; de forpuppede sig 
d. 7/6, og Imago fremkom d. ”/-. 

6. Agelåstica Redtb. 

Kroppen temmelig bred og hvælvet, med mørkt 

Metalskær. Oversiden nøgen. Følehornenes 4. Led 

tydeligt længere end 3. Pronotum over dobbelt 

saa bredt som langt, Overfladen jævn eller med 

svagt antydede Gruber, Bagranden randet, Punk- 

turen tæt og ret fin, Vingedækkerne over Skuldrene 

lidt bredere end Pronotum, bredest langt bag 

Midten, Siderandene, naar Dyret betragtes fra - 
oven, som Regel kun synlige fra Sømspidsen og 

fremefter til omkring eller noget foran Midten, Side- 

dækkerne tydelige. Forhoftegruberne bagtil aabne. 

Alle Skinneben med en fin Endespore, de bageste 

ret tæt og fint punkterede og behaarede. 3. Fod- 

led svagt tvelappet. Kløerne med en bred Tand 

ved Roden. 

1. A. ålni L. (Fig. 47). Mørkt metalblaa eller -violet, 

sjældent sort, uden tydeligt Metalskær; Følehorn og Ben 

sorte. Pronotum smallest fortil, bredest bag Midten. Vinge- 

dækkerne med tæt Punktur, der er lidt kraftigere end 

Pronotums, fortil langs Sømmen med et kort, mere eller 

mindre tydeligt Længdeindtryk, Siderandene meget smalt. 

afsatte. Længde 6—7 mm. 
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" g: Sidste Bugleds Bagrand i Midten med en halv- 

kredsformet Grube. 

Almindelig paa El (Alnus). Saavel Larven som Imago 
afgnaver Bladene. Larver er fundne d. ”/7; de forpuppede 
sig d. ”/s, og Imago frem- 
kom i August. Imago 
overvintrer. Arten op- 
træder undertiden som 
skadelig, især for gan- 
ske unge, 1—2-aarige 
Planter. 

7. Phyllobråtica 

| Redtb. 

Adskilt fra alle de 

andre Slægter i Un- 

derfamilien ved Vinge- 

dækkernes Mangel paa Ø 
Sidedækker. Kroppen 

aflang, ikke ret haardt 
kitiniseret, uden Me- 

talskær, —= Oversiden 

nøgen. Hovedet over 

Øjnene næsten saa Fig. 47. Agelastica alni. X 7. 
bredt som Pronotum. ALE: 
Følehornene temmelig lange, 4. Led saa langt som 

eller lidt længere end 3. Vingedækkerne over 

Skuldrene betydeligt bredere end Pronotum, Side- 

randene, naar Dyret betragtes fra oven, kun syn- 

lige bagtil.  Forhofternes Gruber bagtil aabne. 

Skinnebenene uden Endespore, 3. Fodled svagt 

tvelappet, Kløerne med en bred Rodtand. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. FT 

== 
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1. Ph. quådrimaculåta L. (Fig. 48). Gul eller rød- 

gul, Hovedet bagtil, 2 Pletter paa hvert Vingedække, den 

ene ved Roden, den anden bag Midten, samt Bagbrystet 

og Bugen sorte; Vingedækkernes Pletter varierer i Stør- 

relse, og undertiden er den forreste forsvundet. Følehor- 

nene undertiden mørkere 

mod Spidsen. Pronotum 

over 1'/> Gang saa bredt 

som langt, med et mere 

eller mindre tydeligt Ind- 

tryk paa hver Side, ofte 

tillige med en Længde- 

midtfure fortil og bagtil, 

i Midten med et Tvær- 

indtryk, upunkteret, bort- 

set fra enkelte Punkter 
paa Siden, men i Bunden 

ofte yderst fint chagri- 

neret; 0Bagranden ikke 

randet.…. Vingedækkerne 

omtrent parallelsidede el- 

ler svagt udvidede bagtil, 
uregelmæssigt, temmelig 

fint og ikke særlig tæt 

punkterede. Længde 5— 

7 mm. 

åg: Bugen langs Midten 

med - et Længdeindtryk, 

Fig. 48. Phyllobrotica quadri- — der fortil er fint og smalt, 
maculata. 2. X 7. men. bagtil breder sig og 

paa sidste Bugled, der er 

lige saa langt som de andre tilsammen, udvider sig til 

en stor, bred Grube. 1. Fodled paa Forfødderhe svagt ud- 

videt. 

"Paa Almindelig Skjolddrager (Scutellaria-galericulata), 
temmelig almindelig i vore Skove. Arten lader sig straks 
falde til Jorden, naar Planten berøres. Æg er fundne 
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d. %/,- Larven, der lever i Jorden ved Plantens Rod, er 
funden i April; Forpupningen fandt Sted i Midten af Maj, 
og Imago fremkom omkring Iste Juni. 

8. Lupérus Geoffr. 

Kroppen aflang, ikke ret haardt kitiniseret, 

Oversiden nøgen, i det højeste paa Vingedækker- 

nes bageste Del med spredte Haar, undertiden 

med mørkt Metalskær. Hovedet ofte saa bredt 

som eller endog lidt bredere end Pronotum. Føle- 

hornene slanke, hos 3 meget længere, hos 2 lidt 

kortere end Kroppen, 2. Led meget kort, 4. Led 

længere end 3. Pronotum blankt, glat eller yderst 

fint og utydeligt punkteret, hos de danske Arter i 

det højeste med en lille, svag Grube foran Scu- 
tellum, saavel for- og bagtil som paa Siderne fint 
randet, For- og Baghjørnerne skarpt fremstaaende. 

Vingedækkerne over Skuldrene betydeligt bredere 

end Pronotum, parallelsidede eller svagt udvidede 

bagtil, med tydelige Sidedækker, Siderandene, naar 

Dyret betragtes fra oven, kun synlige et kort 

Stykke bagtil, nær Sømmen. Forhofternes Gruber 

" bagtil aabne. Benene slanke, Skinnebenenes Spids 

med en fin Endespore, der er vanskelig at Oop- 

dage; 3. Fodled svagt tvelappet, Kløerne med en 

bred Rodtand. j 

Hannen har stærkt forlængede Følehorn og 

større, mere udstaaende Øjne. 

—… Larverne lever muligvis i Jorden ved Roden af for- 

skellige Planter. 

FLE 1125: 
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Oversigt over Arterne. 

1. 2. Følehornsled næsten saa langt som 3... pinicola. 
2. Følehornsled meget kortere end 3.......... 22 

2. FRRONO UMS Or se ISAR PAL BENS: l.longicérnis. 
UR SEERE SER REN BE ANSE 

1. L. longicérnis Fabr. (rufipes Gyll., Thoms) (Fig. 

49). Blankt sort, Følehornenes Rod og Benene rødgule, 

Fig. 49. Luperus longicornis. IJ. X 9. 

en lille udvisket Plet paa Undersiden af Forlaarene samt 

Mellem- og Baglaarenes: inderste Del sorte; Pronotums 
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Bagrand undertiden smalt gul. Pronotum over 1'/» Gang 

saa bredt som langt, spredt og yderst fint og utydeligt 

punkteret. Vingedækkerne temmelig fint og tæt punkterede. 

Længde 4—5 mm. 

g: Hovedet over Øjnene rigeligt saa bredt som Pro- 

notum. Vingedækkerne omtrent parallelsidede. Sidste Bug- 

led i Midten med en stor Grube og paa hver Side af 

denne med et vinkelformet Indsnit i Bagranden. 

2: Hovedet over Øjnene smallere end Pronotum. 

Vingedækkerne bagtil lidt udvidede. 

Almindelig paa Birk (Betula), El (Alnus) og Pil (Sa- 
lix), især i Juni. 

2. L. flåvipes L. Ligner den foregaaende stærkt, 

men adskilles let fra den ved det rødgule Pronotum. 

Længde 4—5 mm. 

åg og 9 omtrent som den foregaaende. 

-Paa Eg (Quercus), sjældnere ogsaa paa El (Alnus), 
Birk (Betula) og Pil (Salix); især i Juni. Sjælden og sted- 
egen. Sorø; Bremersvold; Tommerup, Killerup, Fruens 
Bøge (Fyen); Pints Mølle, Jexen Dal, Silkebørg, Funder, 
Vejle, Kærgaards Skov, Varde, Rævkær, Aabenraa. 

[L. pinicola Duftschm. Let kendelig fra de fore- 
gaaende ved det korte 3. Følehornsled samt ved, at Vinge- 
dækkerne paa bageste Halvdel har spredte, opstaaende 
Haar. Blankt sort, Pronotum rødgult, undertiden i Midten 

"eller overalt mørkebrunt, Følehornenes Rod og Benene 
rødgule, Laarene i større eller mindre Udstrækning sorte. 
Længde 2,8—4,5 mm. 

"—… Hannen udmærker sig foruden ved længere Følehorn 
og større Øjne ved, at sidste Bugled i Midten bagtil har 
en Grube og paa hver Side af-denne en Knude, derimod 
intet Indsnit i Bagranden. 

Denne Årt, der angives at leve paa unge Fyrreskud, 
"er udbredt i Tyskland og ogsaa fundet i Sverrig. Den 
kunde derfor muligvis findes ogsaa i Danmark.] 
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5. Underfamilie Halticinae. 

Kroppen ikke cylindrisk, iøvrigt stærkt vari- 

erende i Form, snart aflang og mindre stærkt 

hvælvet, snart kort og højt hvælvet, af forholds- 

vis ringe Størrelse (ingen dansk Art er længere 

end 5,5 cm). Oversiden snart med, snart uden 

Metalskær. Hovedet mere eller mindre nedadbøjet, 

oftest synligt, naar Dyret. betragtes fra oven, ikke 

halsformet indsnøret bagtil, indtrukket i Forbryst- 

stykket, saa at Øjnene berører Pronotums Forrand 

eller endnu stærkere (Dibolia). Følehornene i Reg- 

len indleddede saa tæt ved hinanden, at den ind- 

byrdes Afstand ikke er større end 1. Følehorns- 

leds Længde. Panden ofte fortil med en Køl (Pande- 

kølen), der strækker sig tilbage mellem Følehor- 

nenes Indledningssteder; bag disse, mellem ØJj- 

nene, findes ofte 2 Knuder (Pandeknuderne), der 

bagtil begrænses af en Fure (Pandefuren) og ud- 

adtil begrænses af en Del af en Fure, der stræk- 

ker sig fra Følehornenes Indledningssted tilbage 

til Øjets øverste Rand (Øjefuren) (Fig. 50). Føle- 

hornene 11-leddede, kun hos Psylliodes 10-leddede. 

Pronotum med randede Sider, paa hver Side ved 

Roden ofte med en skarp Længdefure eller -fold, 

ofte tillige med et Tværindtryk foran Roden. Scu- 

tellum i Plan med Vingedækkerne. Vingedækkerne 

hyppigst dækkende Pygidium. Forhofterne ikke tap- 

formet fremstaaende, oftest tydeligt adskilte fra 

hinanden. Bugens 2 sidste Led ikke sammenvoksede: 

Pygidium temmelig lille, som Regel ikke stærkt 



167 

nedfaldende. Bagbenene er Springben med stærkt 

fortykkede Laar; Bagskinnebenene med en ofte 

meget kort Endespore, der som Regel er simpel, 

men hos Dibolia tvespidset; Fødderne med langt 

Fig. 50. Hoved af Derocrepis rufipes. 

-1. Pandekøl, 2. Pandefure, 3. Pandeknude, 4—5. Øjefure, 
6. Øje, 7. Følehornets Indledningssted. 

1. Led, der undertiden er længere end de øvrige 

Fodled tilsammen, indleddede ved Skinnebenets 

Spids, hos Psylliodes dog et Stykke fra Spidsen; 

naar Dyret er dræbt, bøjer Bagfoden sig ofte til- 

bage mod Skinnebenet; ofte dannes der ogsaa en 

" Vinkel mellem 1. og 2. Fodled. 

Larverne lever snart frit fremme paa Foderplantens 
Blade, snart minerende i disse, snart i Stænglen, snart 

endelig i eller ved Roden. 

Jordlopperne er i nyeste Tid blevet indgaaende stu- 

"” deret af Østrigeren Franz Heikertinger, der har offent- 

liggjort Resultatet af sit Arbejde i en lang Række Af- 
handlinger, og som særlig ogsaa har foretaget grundige 

Undersøgelser over Jordloppernes Foderplanter. 

- 
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Oversigt over Slægterne. 

Følehornene 10-leddede. - Bagfødderne indled- 
dede et Stykke fra Skinnebensspidsen (Fig. 51) 

20. Psylliddes. 
Følehornene 11-leddede. Bagfødderne indled- 
dede ved Skinnebensspidsen ............... 2: 

.. Vingedækkerne behaarede ............ T. Épithrix. 
Vingedækkerne nøgne re ERE a: 

Fig. 51. Venstre Bagfod af Psylliodes dulcamarae (a) 
og Ps. chrysocephala (b). 

.. Mellem- og Bagskinnebenene påa Ydersiden 
med en bred Tand og mellem denne" og 
Spidsen med et behaaret Udsnit (Fig. 52)... 

; 12. Chaetocnéma. 
Mellem- og Bagskinnebenene simple ......... 4. 
Pronotum paa hver Side ved Roden med en 

skarp Længdefure eller -fold..…............ Sk 
Pronotum uden Længdefure eller -fold paa hver 
Se (SEE see NE ERE] ES BEDE SEE SEN NØ SYSTE 11: 

. Undersiden, især mod Siderne, med tæt, hvid- 
lig Behaaring. Vingedækkerne som Regel 
metalskinnende, bagtil med mere eller mindre 
udbredt, gulbrun Tegning, over Skuldrene be- 
tydeligt bredere end Pronotums Rod....... 

5. Hippuriphila. 
Undersidentikke fæt behaare tee es EER 6. 

.…. Pronotum bagtil, mellem Længdefurerne, med 
et; Tværmdtryke, KR re SOLA TRE EN IS GL SSR 



10. 

) ÅL 

12. 

. 13. 
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Pronotum uden Tværindtryk bagtil mellem 
ænderne ERE SUSE rel ENE BRAST rr 10. 

Vingedækkerne fint og uregelmæssigt punk- 
terede. Benene overvejende sorte .......... 

9. Hermaedphaga. 
Vingedækkernes Punktur ret kraftig, rækkevis 

ordnet. Benene overvejende rødgule eller 
BUN LISE FE SEA KS SAR VE BESES kgn), 

Pandeknuderne bagtil svagt og utydeligt af- 
SFÆNSET SN DRK NR Sae ET 2. Crepiddådera. 

Fig. 52. Venstre Bagfod af -Chaetocnema aridella. 

Pandeknuderne bagtil afgrænsede ved en tyde- 
… lig og skarp Fure. Vingedækkerne metalfar- 
VE ERE FF S USER FR ENES HEGNET SORG ÆRES. as SELE Søs 9. 

Hoved og Pronotum rødgule....... isBDeroerepis: 
Hoved og Pronotum metalfarvede.. 6. Chalc&bides. 
-Pronotum rødgult, hos den danske Art udvisket 

og WS ng fint og utydeligt punkteret. Større, 
STE 1104 0 SENE BESERR or SEES ERE SENSE 10. Podågrica. 
eter metalfarvet eller mørkt, kraftigt punk- 

tere Mindre 02 8 mm 11. Mantura. 
Pronotum noget foran Roden med en Tvær- 

fure. Kroppen ensfarvet, oftest metalgrøn eller 
-blaa. Længde 2,8—5,5 mm .......... 13. Håltica. 

Pronotkm den værre SE REN NER 2 
Følehornenes 9.—11. Led dannende en tydeligt 

afsat Kølle. Vingedækkerne kugleformet hvæl- 
vede, næppe længere end tilsammen brede. 
Længde KEE SE SER 8. Mnidphila. 

Følehornene uden tydeligt afsat, 3-leddet Kølle 13. 
Bagskinnebenenes Endespore bred, tvespidset 
(FS SI) EDR DEDE 3 LS LET ERE 19. Dibdlia. 

-Bagskinnebenenes Endespore simpel........ ir vF4: 



170 

14. Bagføddernes 1. Led mindst halvt saa langt som 
Bagskinnebenet (Fig. 54)....... 16. Longitårsus. 

Bagføddernes 1. Led tydeligt kortere end Halv- 
delenvaf 'Bagskinnebenet 3. FEET ER IS: ; 

Fig. 53. Højre Bagfod af Dibolia rugulosa. 

15. Vingedækkerne stærkt, halvkugleformet hvæl- 
VE de RRS INTER SLS See SEE DEAR RE EST 16. 

Vingedækkerne ikke halvkugleformet hvælvede 17. 
16. Kroppen mørkt metallisk. Vingedækkerne med 

regelmæssige Punktrækker..... 18. Apterådpeda. 

) 

Fig. 54. Venstre Bagfod af Longitarsus exoletus. 

Kroppen rødgul. Vingedækkerne i det højeste 
med Antydninger af Punktrækker .......... 

17. Sphaerodérma. 
17. Vingedækkernes Punktur dannende regelmæs- 

sige, velafsondrede Punktrækker ........... 18. 
Vingedækkernes Punktur uregelmæssig, i det 

højeste med Antydninger af Punktrækker... 19. 
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18. Kroppen brungul. Vingedækkerne (set. forfra) 
med Skulderbule HM bd 3. Lythråria. 

Kroppen sort, undertiden med svagt Metal- 
skær. Vingedækkerne (set forfra) uden Skul- 
erb use ea RE En FEST SONS SEE EAN 4. Glyptina. 

19. Panden i hvert Fald indenfor Øjnene tydeligt 
punkteret. Vingedækkerne enten tvefarvede, 
sorte, med gule Striber eller Pletter, eller 
ensfarvet sorte eller mørkt metalliske; i sidste 
Fald Benene overvejende sorte... 14. Phyllotréta. 

… Panden uden tydelig Punktur. Vingedækkerne 
enten gullige (ofte med mørk Søm) eller ens- 
farvet sorte eller metalliske. Benene som 
Regel overvejende rødgule....... 15. Aphth&na. 

1. Derocrépis Weise. 

Aflang, med rudimentære Flyvevinger. Pande- 

knuderne skarpt afgrænsede, ogsaa bagtil og ind- 

byrdes (Fig. 50, Side167). Pronotum tydeligt randet 
langs alle Kanterne, ogsaa langs Bagkanten, lidt 

foran denne med et kraftigt Tværindtryk, der paa 

hver Side begrænses af en kraftig Længdefure; 

Partiet mellem Tværfuren og Bagrandens Fure 

danner et hvælvet Tværbælte. Vingedækkerne med 

regelmæssige, kraftige Punktrækker. 

1. D. rufipes L. (Fig. 55).. Hoved, Pronotum, For- 

bryst, Ben og Følehorn rødgule, Vingedækkerne metal- 

-blaa, -blaagrønne eller -grønne, sjældent omtrent sorte 

og næsten uden Metalskær, Mellem- og Bagbrystet samt 

Bugen sorte; .Følehornene undertiden mørkere mod Spid- 

sen. Pronotum ikke helt dobbelt saa bredt som i Midten 

langt, med grove Punkter i Tværfuren, Længdefurerne og 

Bagrandens Fure, iøvrigt glat eller spredt og utydeligt 

. punkteret, Baghjørnerne skarpe, lidt tandformet frem- 

staaende. Vingedækkernes Punktrækker fortil kraftigt og 

tæt punkterede, bagtil finere punkterede, den inderste i 

- 
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bageste Halvdel dannende en fordybet Stribe. Længde 

2,8—3,8 mm. ; 

åg: Skinnebenene mod Spidsen og 1. Fodled paa For- 

benene meget stærkt, paa Mellembenene noget udvidede. 

Sidste Bugled med fin Midt- 
længdefure og bagtil i Midten 

med en Køl, der paa hver 

Side begrænses af en Grube. 

Almindelig, især paa aaben 
Skovbund og Skovenge, paa 
Arter af Vikke (Vicia, især 
V. cracca) og af Fladbælg 
(Lathyrus), sjældnere paa an- 
dre Ærteblomstrede. Æglæg- 
ning er iagttaget i Maj. 

2. Crepidådera Chevr. 

Denne Slægt staar den 

foregaaende meget nær, 
men adskilles let fra den 

ved, at Pandefurerne bag- 

i til og indbyrdes er utyde- 
Fig. 55. Derocrepis rufipes. ligt eller svagt afgræn- 

SSD: 
sede, at Pronotums Bag- 

rand vel er fint kantet, men dog ikke afsat ved 

en Randfure, og at Partiet bag Pronotums Tvær- 

fure ikke er hvælvet. De i Danmark hidtil fundne 

2 Arter skelnes iøvrigt straks fra vor Crepidodera-. 

Årt ved de brungule Vingedækker. i 

Hos Hannen er 1. Fodled, især paa For- og 

Mellembenene stærkt udvidet. 

Oversigt over Arterne. 

1. Oversiden metallisk blaasort ........... nigritula. 
Oversiden bring Ul LE SEE ESSEN 2 
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2. Større, 4—5 mm, Vingedækkerne slankere. Pro- 
notums Sider ret kraftigt randede, Længde- 
furen som Regel længere end Afstanden 
mellem den og Baghjørnet af Pronotum.... 

l.transvérsa. 
Mindre, 3—4 mm, Vingedækkerne bredere. Pro- 
notums Sider fint randede, Længdefuren som 
Regel ikke længere end Afstanden mellem 
den og Baghjørnet af Pronotum... 2. ferruginea. 

"1. Cr. transvérsa Marsh. Vinget. Brungul eller rød- 

gul. Pronotum c. 1'/> Gang saa bredt som i Midten langt, 

i Midten ret spredt punkteret, mod Siderne glat, Siderne 

bagtil som Regel- tydeligt udbuede, Baghjørnerne derfor 

skarpt retvinklede eller endog lidt spidsvinklede. Vinge- 

” dækkerne c.1!/> Gang saa lange som tilsammen brede, 

Punktrækkerne oftest temmelig uregelmæssige og hist og 

her fordoblede, bagtil finere eller forsvindende. Længde 

4—5mm.…… i : 
— gt: Vingedækkerne lidt smallere, blanke. Sidste Bug- 

led med en meget fin Midtlængdelinie og bagtil i Midten 

med en Tværgrube. 

2: Vingedækkerne lidt bredere og paa Grund af en 

yderst fin Chagrinering lidt mattere. 

- Udbredt, men ikke saa almindelig som den følgende. 
Især paa Engbund; paa Arter af Bladhoved-Tidsel (Cir- 
sium, bl. a. C. oleraceum og C. arvense). Æglægning iagt- 
taget fra Juli til September, 

2. Cr. ferruginea Scop. (exoléta Fabr.) (Fig. 56). 

Nærbeslægtet med den foregaaende, men adskilt fra den 

ved de i Oversigten angivne Kendemærker samt ved, at 

Pronotum bagtil er lidt mindre stærkt tilsmalnet, at Siderne 

bagtil som Regel næppe er udbuede og Baghjørnerne 

derfor som Regel ganske lidt stumpvinklede, at Vinge- 

dækkerne er forholdsvis lidt kortere, oftest ikke helt 1'/» 
- Gang saa lange som tilsammen brede, og at deres Punkt- 

rækker som oftest er mere regelmæssige. Længde 3— 

4 mm. | 
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åg: Vingedækkerne som Regel lidt smallere, blanke. 

Sidste Bugled bagtil i Midten med en Tværgrube. 

2: Vingedækkerne som 

Regel lidt. bredere, oftest 

kun ganske lidt eller næppe 

mattere end hos gg, idet 

Chagrineringen er yderst 

"svag. 

Almindelig baade paa tør 
og fugtig Bund. Den kom- 
mer talrigst frem henimod 
Sølnedgang. Arten er maa- 
ske knyttet til Kurvblom- 
strede (Carduus, Cirsium, 
Centaurea), maaske til Ærte- 
blomstrede (Trifolium, Vi- 
cia). 

[Cr. nigritula Gyll. 
Denne Årt kendes let paa 
Oversidens metallisk blaa- 
sorte Farve. Uvinget. Under- 
siden sort, Følehorn og Ben 
lysere eller. mørkere brune, 

Fig. 56. Crepidodera ferruginea. Laarene mørkere. Prono- 

dg. X 10. . tums Midtparti meget fint 
punkteret. Vingedækkernes 

Punktrækker temmelig regelmæssige, fortil med kraftige, 
ret spredt stillede Punkter, bagtil udviskede. Længde 
1,5—2,8 mm. 

Denne Art, der er udbredt i Tyskland og ogsaa fun- 
den i Sverrig og Finland, kunde muligvis træffes i Dan- 
mark. Den angives at leve paa unge Løvtræer, overvintrer 
som Imago og kan derfor tages ved Sigtning af nedfal- 
dent Løv.] 

3. Lythråria Bedel. 

(Ochrosis Foudr. partim). 

Brungul. Pronotum uden Tværindtryk eller 

Sidefurer, Bagranden fint randet. Vingedækkerne 

med Skulderbule, temmelig korte og brede, hvæl- 
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vede, med regelmæssige Punktrækker. Bagfødder- 

nes 1. Led c. ”/3 Gang saa langt som Bagskinne- 
benet, 2. Led c. saa langt som bredt, Bagskinne- 

benenes Endespore meget fin og kort. 

1. L. salicåriae Payk. Brungul, Mellem- og Bag- 

brystet samt Bugen mørkere, meget sjældent Hoved og 

Pronotum mørkebrune. Pronotum omtrent dobbelt saa 

bredt som langt, temmelig fint og ikke særlig tæt punk- 

teret. Vingedækkerne med betydeligt rundede Sider, Punkt- 

rækkerne bagtil forsvindende. Længde 1,8—2,3 mm. 

g: For- og Mellembenenes 1. Fodled udvidet, c. saa 
bredt som 3. Fodled (hos 2 smallere). 

Udbredt, men ikke almindelig; paa fugtig Bund, paa 
Alm. Fredløs (Lysimachia vulgaris), derimod sikkert ikke 
paa Kattehale (Lythrum salicaria), der almindeligvis har 
været nævnt som Foderplanten, og som Dyrets Navn hen- 
tyder til. Maj, Juli—September. Imago overvintrer vistnok. 

4. Glyptina Leconte. 

(Bat&phila Foudr.). 

. Vingeløs. Sort, undertiden med svagt Metal- 
skær. Pronotum uden Tværindtryk eller Sidefurer, 

Bagranden ikke randet. Vingedækkerne uden Skul- 

derbule, med regelmæssige Punktrækker. Bag- 

"føddernes 1. Led over ”/3 Gang saa langt som 

Bagskinnebenet, 2. Led længere end bredt, Bag- 

skinnebenenes Endespore kraftig. 

1. Gl. råbi Payk. (Fig. 57). Sort, undertiden med svagt 

Metalskær, Følehorn og Ben rødgule, Følehornene mod 

- Spidsen oftest lidt mørkere, Baglaarene mørke. Pronotum 

ikke helt dobbelt saa bredt som langt, i Bunden oftest 
meget tydeligt chagrineret, Punkturen varierende i Styrke 

- 
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og Tæthed, oftest ret kraftig og tæt. Vingedækkernes 

Punktrækker varierende i Styrke, oftest med ret kraftige 

og tæt stillede Punkter, bag- 

til kun meget lidt finere. 

Længde 1,5—2 mm. |, 

åg: Forføddernes 1. Fod- 

led udvidet, c. saa bredt som 

3. Led (hos 2 smallere). 

Almindelig paa Brombær 
(Rubus idaeus og caesius) 
og Jordbær (Fragaria vesca). 
Æglægning er iagttaget i 
Maj. Imago overvintrer 
vistnok. 

5. Hippuriphila Foudr. 

Pandeknuderne smal- 

le, bagtil tydeligt af- 

grænsede; Hovedet paa 

Fig. 57. Glyptina rubi. $. X 20. hver Side tydeligt punk- 

teret. Pronotum bagtil 

næppe, fortil stærkt tilsmalnet, paa hver Side med 

en skarp Længdefure, mellem disse med et meget 

svagt, ofte næsten helt udvisket Tværindtryk. 

Vingedækkerne brede, med regelmæssige, bagtil 

meget finere Punktrækker. Undersiden, især mod 

Siderne, med tæt, hvidlig Behaaring (hvad der an- 

tagelig staar i Forbindelse med, at Dyret lever 

ved Vand). 

1. H, Modéeri L. (Fig. 58). Oversiden med brunligt, 

sjældnere grønligt Metalskær, Vingedækkerne bagtil hvert 

med en gullig Plet, der oftest er ubestemt afgrænset og 

varierer i Størrelse, idet den undertiden breder sig stærkt 

fremefter, saa at kun Sømmen og et Parti omkring Scu- 
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tellum bevarer Grundfarven, og undertiden er indskrænket 

til en lille, rund Plet foran Spidsen. Følehornene rødgule, 

mod Spidsen mørkere, Benene 
rødgule, med mørkere Bag- 

laar. Pronotum bagtil c. dob- 

belt saa bredt som langt, 

Punkturen varierende, oftest 

ret fin og ikke ret tæt. Vinge- 

dækkernes Punktrækker fortil 

med ret kraftige, men temme- 

lig spredt stillede Punkter. 

Længde 2—2,5 mm. i 

gt Fodled' paa For=-0og — 

Mellembenene stærkt, paa f 
Bagbenene noget udvidede. 

Almindelig paa fugtig 
Bund, ved Vandkanter 0o.s.v. 
paa Ager-Padderokke (Equise- 
tum arvense). Æglægninger | aner 
iagttaget i Maj. Imago over- Fig. 58. Hippuriphila Modeeri. 
vintrer vistnok. j DISÆT GG: 

6. Chalcéides Foudr. 

"Hele Kroppen metalfarvet. Vinget. Pandeknu- 

derne skarpt afgrænsede baade indbyrdes og bag- 

til. Pronotum med tydelige Sidefurer og tydeligt 

Tværindtryk, Bagranden fint randet. Vingedæk- 

kerne med regelmæssige Punktrækker, kun hos 

Ch. nitidula er de inderste Punktrækker ofte noget 

uregelmæssige. , 

Arterne lever paa Pil og Poppel. Imago overvintrer. 

Oversigt over Arterne. 

1. ”Vingedækkernes Stribemellemrum, i hvert Fald 
| 2.4. og 6. med kraftige Baner, omtrent af 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 2 

- 
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samme Størrelse som Punkterne i Punktræk- 

kerne. Længde 3—4 mm ........... l.nitidula. 
Vingedækkernes Stribemellemrum yderet fint 
punktered er STE EUS S SENE eee] Ehe NEDE ea 2å 

2. Følehornene sorte, med 4 rødgule Rodled, alt- 
saa skarpt adskilt tvefarvede. Vingedækkerne 
SUDDEN) KE ARE pak rteRe EN ALPE GGE VER AN SES DE SENSE EN gg Pliatus. 

Følehornene rødgule, ofte jævnt mørkere mod 
Spidsen. Vingedækkerne bredere........... 

3. Pronotums Metalfarve tydeligt forskellig fra 
Vingedækkernes 3. 5 MONE SEERE 2. auråta. 

Pronotums og Vingedækkernes Metalfarve ens 
ellersnæsten ens 1 GE Sne ERE Es "4, 

4. Større, 2,5—3,5 mm, og bredere. Pronotum bag- 
til næppe tilsmalnet, Siderne bagtil næppe 
udbuede, Punkturen kraftig, men ikke. ret 
DYDER HESS Ee elrdsk er Nar Øs 4. aurea. 

Mindre, 2—2,5 mm, og mindre bred. Pronotum 
bagtil oftest tydeligt tilsmalnet, Siderne bag- 
til oftest tydeligt udbuede, Punkturen grov 
OPSYD ERE EEG AE Rg 3: fulvicérnis. 

1. Ch. nitidula L. Let kendelig ved de kraftige 

Punkter i Vingedækkernes Stribemellemrum, ved at Vinge- 

dækkernes Rand er svagt, men tydeligt udrandet lige ved 

Sømhjørnet, som derfor er svagt fremstaaende, og ved den 

betydelige Størrelse. Temmelig aflang, Hoved og Pro- 

notum gyldengrønne eller kobberrøde, Vingedækkerne 

metalblaa, blaagrønne eller sortblaa, Følehorn og Ben 

rødgule, Baglaarene sorte, Følehornene mod Spidsen 

mørkere. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt,. 

fortil lidt stærkere tilsmalnet end bagtil, Siderne bagtil 

ikke eller næppe udbuede, Tværindtrykket temmelig lige, 

skarpt furet, Punkturen tæt, Punkterne af noget uensartet 

Størrelse, men ikke faldende i 2 veladskilte Finheder. 

Vingedækkernes Punktrækker ikke særligt kraftige, de 

inderste ofte lidt uregelmæssige, Stribemellemrummene 

med yderst fine Punkter og yderligere, i hvert Fald i 2., 

4. og 6. Mellemrum med kraftige, uregelmæssigt række- 

stillede Punkter. Længde 3—4 mm. 
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Paa Bævreasp (Populus tremula), undertiden ogsaa 
paa Skud af Sortpoppel (P. nigra); funden i Jylland i Mar- 
selisborg Skov, ved Vejle og Kolding samt ved Aabenraa 
(Jørgensgaard Skov og Aabenraa Sønderskov); udenfor 
Jylland er den vistnok kun funden ved Guldborg. 

2. Ch. auråta Marsh. Temmelig aflang, Hoved og 

Pronotum kobberrøde eller gyldengrønne, Vingedækkerne 

metalblaa, -blaagrønne eller -grønne, altid med et andet 

Farveskær end Pronotum; Følehornenes 1.—5. Led rød- 

gule, 6. Led lidt mørkere, de følgende endnu mørkere, 

ofte sorte; Benene rødgule, Baglaarene sorte. Pronotum 

rigeligt 1'/> Gang saa bredt som langt, Siderne baade for- 

til og bagtil svagt udbuede, Tværindtrykket temmelig lige, 

… tydeligt, svagt furet, Punkturen grov, men ret spredt, med 

iblandede, yderst fine Punkter. Vingedækkernes Punkt- 

rækker regelmæssige, med kraftige, tætstillede Punkter. 

Længde 2,5—3,3 mm. | 

Almindelig paa Pil (Salix), undertiden ogsaa paa Pop- 
pel (Populus). Æglægning er iagttaget i Maj. 

[Ch. Plautus Latr. (chléris Foudr.). Adskilt fra alle 
de andre Arter ved de skarpt adskilt tvefarvede Følehorn 
og ved den meget slanke Form. Metalgrøn, -blaagrøn eller 
-blaa, Pronotum ofte med kobberagtigt Skær, men dog 
ikke saa forskelligt i Farve fra Vingedækkerne. som hos 
Ch. aurata; Benene rødgule, med sorte Baglaar. Prono- 
tums Sider for- og bagtil svagere udbuede og dets Punk- 
tur lidt tættere end hos Ch. aurata. Vingedækkernes Punk- 
tur omtrent som hos Ch. aurata. Længde 2,5—3,2 mm. 

Denne Årt, der er udbredt i Tyskland og bl. a. funden 
i Lubeckegnen, kunde muligvis findes ogsaa i Danmark. 
Den lever især paa Pil (Salix, bl. a. S. alba og fragiiis), 
undertiden ogsaa paa Poppel (Populus, bl.a. P. alba og 
nigra) og er oftest taget ved Brédden af Vandløb. Maj, 
Juni, August.] 

3. Ch. fulvicérnis Fabr. (hélxines Weise) (Fig. 59). 
Vor mindste Art. Oversiden ensfarvet eller næsten ensfarvet, 

lyst metalgrøn, -blaagrøn, gylden eller kobberrød, meget 

12: 
- 
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sjældent metalblaa; Følehornene rødgule, undertiden brune 

mod Spidsen, Benene rødgule, Baglaarene mere eller 

mindre mørke. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, 

bredest foran Midten, Siderne bagtil som Regel tydeligt 

udbuede, saa at Baghjørner- 

ne er lidt fremtrædende, 

Tværindtrykket temmelig 

kraftigt furet, Punkturen 

grov, dyb og oftest ret tæt, 

med iblandede, yderst fine 

Punkter. Vingedækkerne 

med regelmæssige, groft og 

tæt punkterede Punktrækker. 

Længde 2—2,5 mm. 

Almindelig paa Pil (Salix). 

4. Ch. åurea Geofør, 

(cyånea — Marsh., Weise). 

Nærbeslægtet med den fore- 

gaaende, men adskilt fra 

den ved de i Oversigten 

nævnte Kendemærker samt Fig. 59. Chalcoides fulvicornis. 

x 18. ved, at Pronotum er bredere, 

over dobbelt saa bredt som 

langt, fortil lidt mere tilsmalnet, Punkturen gennem- 

gaaende lidt mindre tæt og Tværindtrykket mindre for- 

dybet. Bredere end nogen af de andre Arter. Oversiden 

ensfarvet eller næsten ensfarvet metalblaa, -blaagrøn, 

-grøn eller -kobberrød; Følehornene rødgule, undertiden 

mørkere mod Spidsen, Benene rødgule, Baglaarene brune 

eller sorte. Længde 2,5—3,5 mm. 

Af denne Att kendes hidtil kun et enkelt dansk Eks- 
emplar, fundet paa Lolland i Juni 1860. Arten lever paa 
Bævreasp (Populus tremula), undertiden ogsaa paa Skud 
af Sortpoppel (P. nigra) og træffes især i Maj—Juni paa 
Hugstpladser i Skove. Æglægning er iagttaget i Maj. . 



181 

7. Epithrix Foudr. 

Adskilt fra alle vore andre Jordloppeslægter 

ved, at Vingedækkernes Stribemellemrum har en 

Række fine, graa, lidt opstaaende Haar. Pronotum 

med korte Længdefurer og med et i Midten lidt 

bagudbøjet Tværindtryk, Bagranden ikke randet, 

Siderandene med fine, udstaaende Randhaar. Vinge- 

dækkerne med regelmæssige Punktrækker, Scu- 

tellarstriben usædvanlig lang, naaende tilbage til 

eller forbi Midten. 

1. E. pubéscens Koch. Temmelig bred, sort, Føle- 

hornene rødgule, undertiden mørkere mod Spidsen, Benene 

rødgule, Baglaarene, sjældent ogsaa de andre Laar mørke; 

meget sjældent er Kroppen rødlig eller brunlig, med mør- 

kere Søm og Siderande paa Vingedækkerne. Pronotum c. 

dobbelt saa bredt som langt, bagtil næppe, fortil kort og 

stærkt tilsmalnet, kraftigt og tæt punkteret, i Bunden 

mere eller mindre tydeligt chagrineret. Vingedækkernes 

Punktrækker med kraftige, tætstillede Punkter, Stribe- 

mellemrummene lidt hvælvede, med en Række yderst 

fine Punkter, fra hvilke Haarene udgaar. Længde 1,5— 

2 mm. 

å: 1. Fodled lidt udvidet. 

Udbredt, men ikke almindelig. Paa Natskygge (Sola- 
num dulcamara og nigrum); ogsaa paa Bulmeurt (Hyos- 
cyamus niger). Maj—September. 

8. Mniophila Steph. 

bet kendelig fra alle vore andre jJordloppe- 

"slægter ved de kugleformet hvælvede, næppe læn- 

gere end tilsammen brede Vingedækker, Føle- 

hornenés. tydeligt afsatte, 3-leddede Kølle og den 

- 
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ringe Størrelse. Uvinget. Følehornenes 8. Led kor- 

tere end 7. og 9. Led. Pronotum stærkt hvælvet, 

mod Siderne stærkt nedfaldende, saa at Sideran- 

dene ikke er synlige, naar Dyret betragtes fra 

oven, For- og Bagranden 

" påa hver Side indenfor 

Hjørnet tydeligt udbuet. 

Vingedækkerne bredest 

foran Midten, med stærkt 

rundede Sider. 

1. Mn.muscébrum Koch 

"= (Fig. 60). Blankt sort eller 

sortbrun, næppe metalskin- 

nende, Følehorn og Ben 

brungule, Undersiden brun- 

lig. Pronotum yderst fint 
chagrineret og tillige ofte fint 

og spredt punkteret. Vinge- 
Fig. 60. Mniophila muscorum. 

SRSEPSE dækkerne med mere eller 

mindre regelmæssige Punkt- 

rækker, der bagtil er udviskede, Stribemellemrummene 

med fine, spredte Punkter. Længde 1—1,5 mm. 

åg: For- og Mellembenenes 1. Fodled ret stærkt ud- 

videt, saa bredt som 3. Led (hos 2 smallere). 

Udbredt, men ikke almindelig. Den lever i Skove, i 
Mos paa Stammer og Stubbe og tages bedst ved Sigtning 
om Foraaret eller Efteraaret. Imago overvintrer. 

9. Hermaebphaga Foudr. 

Kroppen metallisk sortblaa. Pronotum med tyde- 

lige Sidefurer og tydeligt Tværindtryk, Bagranden 

fint randet. Vingedækkerne fint og uregelmæssigt 

punkterede. Benene overvejende sorte. 
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1. H. mercuriålis Fabr. (Fig. 61). Temmelig højt 
hvælvet. Flyvevingerne rudimentære. Oversiden metallisk 

sortblaa; Følehornene sorte, med rødlig Rod, 1. Led dog 

mørkt paa Oversiden, Benene 

sorte, med lidt lysere Knæled 

og Fødder. Pronotum c. dob- 

belt saa bredt som langt, for- 

og bagtil lidt tilsmalnet, Punk- 

turen spredt og yderst fin 

Vingedækkerne kun lidt læn- 

gere end tilsammen brede, 

Siderne betydeligt rundede, 

-Skulderbulen kun meget svagt 

- fremtrædende, Punkturen ure- Ø 

gelmæssig, bestaaende af tem- 

melig fine og iblandede yderst 

fine Punkter. Længde 2,6— 

3,2 mm. 

g: 1. Fodled ret stærkt 

udvidet. ; Fig. 61. Hermaeophaga mer- 

Temmelig almindelig paa curialis. $. X 12. 
skygget Skovbund, paa Alm. 
Bingelurt (Mercurialis perennis). Maj—August. Larven 
lever i Jorden ved Plantens Rod. 

10. Podågrica Foudr. 
Minder i Form og Farve noget om Gastroidea 

polygoni. Sort, Hoved, Pronotum og Forbrystet rød- 

gule, Vingedækkerne metalfarvede, oftest blaa eller 

grønne. Pronotum mod Siderne og fortil stærkt 

hvælvet, ved Forranden paa hver Side bag Øjet 

med et Indtryk, med tydelige Sidefurer, Bagranden 
"afsat ved en langs Randen løbende Fordybning 

eller Fure; derimod mangler Tværindtrykket for- 

an Roden fuldstændigt. Vingedækkerne over Skul- 

- 
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drene tydeligt bredere end Pronotums Rod, Punk- 

turen aldrig dannende fuldstændigt regelmæssige 
Punktrækker. | 

1. P. fuscicérnis L. Sort, Hoved, Pronotum og For- 

brystet samt Benene rødgule, Vingedækkerne metalblaa eller 

-blaagrønne, Følehornene sorte eller mørkebrune, med rød- 

gul Rod. Pronotum over dobbelt saa bredt som langt,bredest 

i eller lidt foran Midten, med stærkt rundede Sider, Side- 

furerne meget korte, kun c.”/6& Gang saa lange som Pro- 

notums Længde, Punkturen spredt, udvisket og lidet dyb, 

meget utydelig. Vingedækkerne med tydeligt rundede Sider, 

Punkturen fin eller temmelig fin, uregelmæssig, fortil dog 

undertiden med svagt antydede Dobbeltrækker. Længde 

3—5 mm. 

å: 1. Fodled noget udvidet. 

Hidtil kun fundet enkeltvis, for mange Aar siden, paa 
Stokrose (Althaea rosea) i Sønderborg. Arten er i Ud- 
landet hyppigst taget i Haver paa Stokrose, men under- 
tiden ogsaa paa tør, solbeskinnet Bund, paa Katost (Malva). 
Imago, der er et temmelig trægt Dyr, er funden fra Maj 
til September, især i Juli. Larven angives at leve i Plan- 
tens Stængel, at overvintre og at forpuppe se i Jorden 
om Foraaret. 

11. Mantira Steph. 

(Balanomérpha Foudr.). 

Udmærket ved det aflange Omrids, der kun 

danner et svagt og meget stumpvinklet Indsnit 

mellem Pronotum og Vingedækkerne. Oversiden 

metalfarvet, i Bunden mere eller mindre tydeligt 

chagrineret, Vingedækkerne undertiden med lys 

Tegning. Følehornene med en ret tydeligt afsat, 

5-leddet Kølle. Hovedet uden tydelig Pandekøl og 

uden tydelige Pandeknuder, lige bag Følehornenes 

Indledning med en oftest buet Tværfure, der for- 
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binder Pandelinierne. Pronotum hvælvet i Flugt 

med Vingedækkerne, bagtil ikke eller kun svagt 

tilsmalnet, med tydelige Sidefurer, men uden Tvær- 

indtryk, kraftigt punkteret. Vingedækkerne bredest 

foran eller omkring Midten, mod Roden kun svagt 

tilsmalnede, Skulderhjørnerne tydeligt stumpvink- 

lede, Skulderbulerne smaa, Punkturen dannende 

regelmæssige Punktrækker; kun Scutellarstriben, 

der naar tilbage over Midten, er undertiden fortil 

noget uregelmæssig og fordoblet. 

Hos Hannen er 1. Fodled,. især paa For- og 

" Mellembenene, stærkt udvidet. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne tvefarvede, metalblaa eller -grøn- 
ne, bagtil med en rødlig Plet, der undertiden 
breder sig, saa at Metalfarven er indskrænket 
til en Sømstribe. Pronotum ret blankt, Cha- 
smnerinsensmeget ufydelig re 3. rustica. 

Vingedækkerne ensfarvede eller svagt og jævnt 
lysere mod Spidsen. Pronotums Chagrinering 
YES SEES SEE SEER ES ERE NA GET ERNE DÅ ENG 

2. Vingedækkerne i hvert Fald bagtil brunligt 
gennemskinnende. Pronotums Sidefurer ikke 
eller kun lidt længere end "3 af Pronotums 
EængdesisMidten == 35 Faa s. l.chrysånthemi. 

Vingedækkerne ikke brunligt gennemskinnende, 
metallisk sortblaa, sortgrønne eller blaa. Pro- 
notums Sidefurer betydeligt længere end "/3 
af Pronotums Længde i Midten............ 5: 

3. Pandens Tværfure dyb. Formen slankere 2. obtusåta. 
Pandens Tværfure ikke dyb. Formen bredere. 

ambigua. 

1. M.chrysånthemi Koch. Oversiden bronzeagtigt 

" metalskinnende, Metalskæret undertiden svagt, Vingedæk- 

kerne i hvert Fald bagtil brunligt gennemskinnende; Føle- 

horn og Ben rødlige, de første mod Spidsen og oftest 

Es 
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Baglaarene mørkere. Pandens Tværfure ikke dyb. - Pro- 

notum med kortere Sidefurer end hos nogen af de andre 

Arter, Punkturen kraftig og ret tæt, i Midten lidt mere 

spredt. Vingedækkernes Punktrækker med temmelig kraf- 

tige og tætstillede Punkter. Længde 1,8— 2,5 mm. 

"Ikke sjælden paa tør, gruset eller sandet Bund. Paa 
Rødknæ (Rumex acetosella). Maj— Oktober. 

2. M. obtusåta Gyll. Kendelig ved Farven og den 

dybe Pandetværfure. Oversiden metallisk sortgrøn eller 

sortblaa, temmelig mat, Følehornene rødlige, mod Spidsen 

brune eller sorte, 1. Leds Overside mere eller mindre 

mørk, Benene rødlige, Baglaarene mørkebrune eller sorte. 

Pronotum tydeligere chagrineret end hos nogen af de 2 

andre danske Arter, Sidefurerne betydeligt over "/3, men 

dog ikke halvt saa lange som Pronotums Længde i Mid- 

ten, Punkturen kraftig og ret tæt, i Midten lidt mere 

spredt. Punkterne i Vingedækkernes Punktrækker lidt 

mere spredt stillede end hos den foregaaende, Længde 

1,8—2,6 mm. 

Ikke sjælden, især paa fugtig Bund, f. Eks. paa Skov- 
enge. Paa Arter af Skræppe (Rumex, især R.acetosa og 
nemorosus). Maj— Oktober. 

[M. ambigua Kutsch. Ligner den foregaaende yderst 
stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten an- 
givne Kendemærker samt ved, at Farven altid er sortblaa, 
at Pronotums Forhjørner er lidt mere fremtrædende og 
dets Sidefurer lidt længere, næsten halvt saa lange som 
Pronotums Midtlængde. Længde 2—2,5 mm. 

Denne overalt sjældne Art er bl. a. fundet i Nord-- 
tyskland og kunde derfor muligvis træffes ogsaa i Dan-" 
mark. Lever antagelig paa Skræppe (Rumex) eller Pile- 
urt (Polygonum).] 

3. M. rustica L. (Fig. 62). Lidt mere langstrakt, lidt 

fladere, gennemsnitlig lidt større og paa Grund af meget 

saag og utydelig Chagrinering lidt blankere end de fore- 
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gaaende Arter. Oversiden metallisk blaa, blaagrøn eller 

grøn, Vingedækkerne bagtil med en rødlig Plet, der ofte 

breder sig fremefter, saa at Me- 

talfarven indskrænkes til en Søm- 

stribe; Ben og Følehorn farvede 

omtrent som hos M. obtusata. 

Pandefuren ikke dyb. Pronotums 

Sidefurer noget over ”/3 saa lange 
som Pronotums Længde i Mid- 

ten, Punkturen lidt mere spredt 

end hos de foregaaende, Til- 

smalningen fortil lidt svagere 

end hos disse. Vingedækker- 

" nes Punktrækker med temmelig 

kraftige og tætstillede Punkter. 

Længde 2—2,8 mm. 

Udbredt, men ikke saa al- 
mindelig som M. obtusata. Ved 
Vejkanter og Grøftekanter, paa 
Enge o.s.v. Paa Kruset Skræppe 
(Rumex crispus) og Vej-Pileurt 
(Polygonum aviculare). Æggene lægges i et lille Gnav 
paa Bladundersiden; Larven minerer i Bladene; Forpup- 
ningen sker i Jorden. Imago især i Juni. 

Fig. 62. Mantura rustica. 
DE 465: 

12. Chaetocnéma Steph. 

" (Plectråscelis Redtb.). 

Let kendelig fra alle vore andre Jordloppe- 

slægter ved, at Mellem- og Bagskinnebenene paa 

Ydersiden er forsynede med en bred Tand og 

mellem denne og Spidsen med et behaaret Udsnit 

(Fig. 52, Side 169). Oversiden, især paa Hoved og 

. Pronotum, med fin Chagrinering, der dog undertiden 

næsten helt er forsvunden. Hovedet uden tydelige 

Pandeknuder, lige bag Følehornenes Indledning med 
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en Tværfure. Pronotum uden Tværindtryk og som 

Regel ogsaa uden Sidefurer. Vingedækkernes Punk- 

tur enten dannende regelmæssige Punktrækker 

eller indadtil mod Sømmen mere eller mindre 
uregelmæssig. 

Hos Hannen er 1. Fodled, især paa For- og 

Mellembenene, meget stærkt udvidet. 

Oversigt over Arterne. 

1. Hovedet fortil mellem Følehornenes Indledning 
med tydelig Pandekøl. Vingedækkerne med 
regelmæssige Punktrækker, ogsaa Scutellar- 
stribendvelafsondret Sr SE | gan E SV EJE kl 

Hovedetuden Pandekøl.Vingedækkernes Punktur 
(bortset fra aerosa) i hvert Fald indadtil mere 
eller mindre uregelmæssig, saa at Scutellar- 
striben ikke er tydeligt fremtrædende ...... 3. 

2. Hovedet bagtil med nogle Punkter indenfor 
Øjnene, men i Midten uden Punkter. Pro- 
notum næppe tilsmalnet bagtil. Forlaarene 
sorte, Vingedækkernes Metalskær bronze- 
AASE sa ae ARR LN REE ee De Er STEGE RE l.concinna. 

Hovedet bagtil med Punkter tværsover fra Øje 
til Øje. Pronotum bagtil svagt, men tydeligt 
tilsmalnet. Forlaarene som Regel rødlige, 
Vingedækkernes Metalskær som Regel blaa- 
ligt eller blaagrønt.............. semicoerulea.,. 

3. Hovedets Punktur bag Tværfuren fin, betyde- 
ligt finere end Punkturen foran Tværfuren. 
Pronotums Punktur i hvert Fald i Midten fin 
eller temmelig fin, Chagrineringen svagere . 4. 

Hovedets Punktur bag Tværfuren kraftig, ikke 
tydeligt finere end Punkturen foran Tvær- 
furen. Pronotums Punktur ogsaa i Midten 
meget grov, Chagrineringen kraftigere ...... 6. 

4. Sidste Bugleds Punktur lader i Midten en blank 
Plet aaben. Oversiden mørkt metalblaa eller 
blaagrøn. Pronotum bagtil tydeligt tilsmalnet 

; Mannerheim i. 
Sidste Bugled ogsaa i Midten mere eller min- 

dre tæt punkteret. Oversiden som Regel me- 
tallisk sortgrøn eller bronzefarvet .......... S 
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5. Oversiden metallisk sortgrøn eller -blaagrøn. 
Formen lidt kortere og bredere. 1. Følehorns- 
ledfrødlieteler brunrød SEES 3.conftusa. 

Oversiden som Regel med bronzeagtigt Metal- 
skær. Formen lidt mere langstrakt. 1. Føle- 
hornsled sort paa Oversiden ......... 2. aridula. 

6. Oversiden metalblaa eller -blaagrøn.. 5.Sahlbérgi. 
Oversiden med bronzeagtigt Metalskær, kun i 

sjældent med srønlig” Glans HEER T: 
7. Forlaarene rødligt gennemskinnende, Vinge- 

dækkerne over Skuldrene mindre brede, 
Punktrækkerne mere eller mindre uregel- 
MIE S SIE EM AAN REDER RES 4.aridélla. 

Forlaarene metalsorte, ikke rødligt gennemskin- 
nende. Vingedækkerne over Skuldrene bre- 
dere, Punktrækkerne, bortset fra Scutellar- 
striben regelmæssige ........ re ren aerdsa. 

1. Ch. concinna Marsh (déntipes Koch). Denne og 

den følgende Art adskilles let fra de andre Arter ved, at 

Hovedet har en tydelig Pandekøl, at Pronotums Bagrand 

er fint randet, og at Vingedækkernes Punktrækker er regel- 

mæssige. Vinget. Oversiden med mørkt bronzeagtigt Me- 

talskær, sjældent med grønligt Skær, Følehornene brun- 

gule, jævnt mørkere mod Spidsen, Laarene sorte, Skinne- 

ben og Fødder brungule, ofte delvis mørkere. Pronotum 

c. dobbelt saa bredt som langt, bredest langt bag Midten, 

bagtil ikke eller næppe, fortil jævnt tilsmalnet, temmelig 

fint og tæt punkteret, i Bunden svagt chagrineret, uden 

tydelige Sidefurer, men paa hver Side med en Række 

kraftige Punkter langs Bagranden. Vingedækkerne bredest 

foran eller omkring Midten, Punktrækkerne temmelig kraf- 

tige. Længde 1,5—2,3 mm. 

åg: Vingedækkernes Stribemellemrum spredt og yderst 

fint og utydeligt punkterede. 

92: Vingedækkernes Stribemellemrum yderst fint og 

utydeligt chagrinerede. 

Almindelig, saavel paa fugtig som paa tør Bund. Paa 
Arter af Skræppe (Rumex, f. Eks. R. crispus og R. ace- 
tosa) og af Pileurt (Polygonum,- f. Eks. P. aviculare). Un- 

- 
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dertiden skadelig for Sukkerroer. Æglægning er iagttaget 
i Slutningen af funi. 

[Ch. semicoerulea Koch... Adskilt fra den fore- 
gaaende, som den staar nær, ved de i Oversigten angivne 
Kendemærker. Endvidere er Arten gennemsnitlig betyde- 
lig. større og Pronotum lidt længere i Forhold til Bredden, 
tydeligt finere punkteret og paa hver Side lidt foran Roden 
forsynet med et svagt, skraat Indtryk, der hos den. fore- 
gaaende Art næppe er antydet. Hoved og Pronotum. metal- 
grønt, messing- eller kobberfarvet, Vingedækkerne mørkt 
metallisk blaa, blaagrønne eller violette, sjældent: med 
messing- eller kobberfarvet Skær eller grønne eller bronze- 
farvede. Følehornene rødlige, jævnt mørkere mød Spidsen, 
Benene rødlige, Baglaarene sorte, de øvrige Laar under- 
tiden ogsaa — dog vistnok kun paa Eks. fra det sydlige 
Europa — mørke. Længde 2—3 mm. 

Denne Art, der for de normaltfarvede Eksemplarers 
Vedkommende ved første Øjekast er kendelig fra den fore- 

gaaende ved blaa eller 
blaagrønne Vingedækker, 
er fundet i Nordtyskland, 
bl.a.i Hamborgegnen og 
kunde muligvis træffes 
ogsaa hos os. Årten lever 
især ved sandede Bred- 
der af Vandløb, paa Pil 
(Salix, særlig S. alba og 
purpurea).  Juli— Sep- 
tember.] 

2. Ch. aridula Gyll. 

(Fig. 63). Denne og de 2 

følgende Arter er for 

normaltfarvede Indivi- 

ders Vedkommende lette 

at adskille ved Over- 

sidens Metalskær, der 

hos aridula er. bronze- 

farvet, hos Mannerheimi 

Fig. 63. Chaetocnema aridula. blaat eller blaagrønt og 
HESSEL: hos confusa sortgrønt. 
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Vinget, temmelig aflang, Oversiden med mørkt bronze- 

agtigt, sjældent mørkegrønt Metalskær, Følehornene sorte, 

mod Roden lysere, 1. Led sort paa Oversiden, Laarene 

metallisk sorte, Skinneben og Fødder rødlige, ofte dog 

delvis mørke. Pronotum c. 1”/3 Gang saa bredt som langt, 

fortil noget, bagtil mindre stærkt, men i Reglen tydeligt 

tilsmalnet, Bagranden ikke randet, temmelig tæt og i 

Midten ret fint, mod Randen noget kraftigere punkteret, 

uden Sidefurer. Vingedækkerne med smaa, ret flade Skul- 

derbuler, Punktrækkerne temmelig kraftige, varierende i 

Regelmæssighed, i hvert Fald de inderste fortil uregel- 

mæssige. Længde 2—2,5 mm. 

Temmelig almindelig, paa aaben, tør eller fugtig Bund. 
. Arten er vistnok knyttet til Græsser, bl. a. Sødgræs (Gly- 

ceria) og Alm. Kvik (Agropyrum repens). Larven er fun- 
den i Stængelroden af Havre (Avena sativa). Talrigst i 
August—September. 

[Ch. Mannerheimi Gyll. Adskilt fra aridula og con- 
fusa ved, at sidste Bugleds Punktur i Midten lader en 
større eller mindre blank Plet aaben og normalt ved 
Fårven, fra aridula yderligere ved kraftigere, mere frem- 
staaende Skulderbule paa Vingedækkerne, som derfor for- 
til er lidt bredere i Forhold til Pronotum, og fra confusa 
yderligere ved mere langstrakte Vingedækker, lidt finere 
Punktur paa disse og paa det bagtil stærkere tilsmalnede 
Pronotum, og som Regel mørk Overside af 1. Følehorns- 
led. Vinget, temmelig aflang, Oversiden metallisk blaa- 
sort, blaa, blaagrøn eller violet, meget sjældent grønlig, 
Følehornene sorte eller sortbrune, med lysere Rod, Laa- 
rene metallisk sorte, Skinneben og Fødder rødlige eller 
"brunlige. Pronotum bagtil omtrent lige saa stærkt til- 
smalnet som fortil. Længde 2,2—2,8 mm. 

Denne Årt er fundet bl. a. i det nordlige Tyskland 
og i Finland og kunde muligvis træffes ogsaa hos os. 
Den lever paa fugtig Bund, vistnok paa en Græsart.] 

3. Ch. confiåsa Boh. Adskilt fra de 2 foregaaende 
ved noget kortere og bredere Form, bagtil kun meget 

svagt tilsmalnet Pronotum og lys Overside af 1. Følehorns- 
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led. Flyvevingerne som Regel rudimentære. Oversiden 

metallisk sortgrøn eller sjældnere sortblaa, Følehornene 

gulbrune, mørkere mod Spidsen, Benene gulbrune, Laa- 

rene, især det bageste Par, mørkere. Pronotums Punktur 

i Midten kraftigere end hos de 2 foregaaende, men ikke 

saa kraftig som hos de 2 følgende. Vingedækkernes Skul- 

derbule omtrent som hos aridula, Punkturen lidt kraftigere 

end hos de 2 foregaaende og som Regel i større Udstræk- 

ning uregelmæssig. Længde 2—2,5 mm. 

Hidtil kun funden i faa Eksemplarer ved Raavad og 
i Bøllemosen, i April og Maj, dels ved Sigtning, dels ved 
Ketsning. Angives at leve paa Siv (Juncus). Overvintrer 
vistnok som Imago. 

4. Ch. aridélla Payk. (horténsis Weise). Vinget, i 

Formen omtrent stemmende overens med den foregaaende. 

Oversiden med mørkt bronzeagtigt eller brunligt Metal- 

skær, kun sjældent med grønligt Skær; Følehornene rød- 

gule, mørke mod Spidsen. Benene rødgule, For- og Mellem- 

laarene metallisk mørkere, men som Regel dog rødligt 

gennemskinnende, Baglaarene metallisk bronzesorte, Skin- 

neben og Fødder kun sjældent noget mørke, Pronotum 

c. 1/3 Gang eller omtrent dobbelt saa bredt som langt, 

fortil kun lidt, bagtil endnu svagere tilsmalnet, Bagranden 

ikke randet, Punkturen ogsaa i Midten meget grov, tem- 

melig tæt, Sidefurerne manglende. Vingedækkerne med 

tydeligt fremtrædende Skulderbule, Punktrækkerne tem- 

melig kraftige, de inderste i større eller mindre Omfang, 

især fortil, uregelmæssige. Længde 1,6—2,3 mm. 

Almindelig, paa aaben, tør Bund; vistnok paa Græsaårter. 

[Ch. aeråsa Letzn. Ligner den foregaaende stærkt, 
men adskiller sig fra den ved de i Oversigten nævnte 
Kendemærker samt ved, at Benene er gennemgaaende 
mørkere og Vingedækkerne blankere. Længde 1,8 mm. 

Denne overalt sjældne Art er fundet bl. a. i Tyskland, . 
Sverrig og Finland og kunde derfor muligvis træffes og- 
saa hos os.] 
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5. Ch. Sahlbérgi Gyll. Ligner aridella stærkt, men 

adskilles let fra den ved Oversidens sortblaa, blaa, blaa- 

grønne eller violette Metalskær. Endvidere er som Regel 

Følehornenes inderste Led mørke paa Oversiden og alle 

Laar metalsorte, og Skinneben og Fødder er ofte temme- 

lig mørke. Vingedækkernes Skulderbule lidt mindre frem- 

trædende og Punktrækkerne gennemgaaende lidt kraftigere 

end hos aridella. Længde 1,8—2,3 mm. 

" Udbredt, men temmelig sjælden; paa fugtig Bund, 
vistnok paa Star (Carex) og Græsarter. Overvintrer som 
Imago. 

13. Håltica Muller. 

- Adskilt fra alle vore andre Jordloppeslægter 

ved, at Pronotum er forsynet med Tværindtryk, 

men mangler Sidefurer. Vinget. Formen mere eller 

mindre. aflang, jævnt hvælvet. Oversiden metal- 

farvet, oftest grønlig eller blaalig; Ben og Føle- 

horn sorte, ofte med svagt Metalskær. Hovedet 

med mere eller mindre tydeligt afsatte Pande- 
knuder og tydelig Pandekøl. Pronotum meget bre- 

dere end langt. Vingedækkernes Punktur ikke dan- 

nende regelmæssige Punktrækker. 

Hannen er kendelig ved For- og Mellemfød- 

dernes mere eller mindre tydeligt udvidede 1. 

Fodled. | 

Arterne i denne Slægt er overordentlig vanskelige at 

bestemme. De frembyder kun faa ydre Kendetegn, der er 

anvendelige til en Sondring; af Betydning er især Stør- 

relsen, Farven, Punkturen, Pandeknuderne og Pandekølen, 

men ogsaa paa disse Punkter varierer Arterne. En sikker 

Bestemmelse kræver som Regel en Undersøgelse af Han- 

nens Kønsorgan. Dette har nemlig — ligesom for adskil- 

lige andre Billeslægters Vedkommende — vist sig at frem- 

Victor Hansen: Bladbiller m.v. 13 
= 
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byde karakteristiske Kendetegn for de forskellige Arter. 

Det er særlig Organets Spids og Underside, som her 

kommer i Betragtning. Udtagningen af Penis, der er af 

en forholdsvis betydelig Størrelse (henimod ”/5 Gang saa 

lang som hele Kroppens Længde), er ikke vanskelig og 

kan foretages, uden at Dyret ødelægges. Den kan ske 

ved, at Bagkroppen, i hvis Midte Penis ligger paa langs, 

med et Par Præparernaale fjernes fra Kroppen, hvorefter 

Organet let kan udtages; men man kan ogsaa, uden at 

løsne Bagkroppen, fra oven udtage Organet med en Naal, 

idet man holder Vingedækkerne adskilt og stikker Naalen 

ned imellem dem. Udtagningen er naturligvis lettest at 

foretage paa nylig -dræbte Eksemplarer, og ældre Stykker 

maa inden denne Præparation blødgøres godt i Vand. Naar 

Penis er udtaget, maa den renses for de vedhængende 

Huddele, og de tynde, tvegrenede Paramerer fjernes, 

hvorefter Organet opklæbes paa samme Karton som Dyret 

eller paa et andet Stykke Karton, der anbringes paa sam- 

me Naal som Dyret, i en saadan Stilling, at i hvert Fald 

Undersiden, som er kendelig ved en aflang Aabning i Rod- 

partiet, er til at undersøge. 

Haltica-Arterne, særlig H. oleracea, har tidligere været 

anset for skadelige for Kaal og andre dyrkede korsblom- 

strede Planter. Dette beror imidlertid paa en Fejltagelse. 

Ingen af Arterne lever paa Korsblomstrede, og bortset 

fra, at H. quercetorum og saliceti undertiden kan gøre 

nogen — dog som Regel næppe betydelig — Skade paa 

Eg, Hassel eller Pil, har ingen af Arterne landbrugs- eller 

forstøkonomisk Interesse. 

Æggene lægges i Hobe paa Bladenes Underside i 

Maj—Juni. Larverne begnaver ligesom Imago Bladene, 

paa hvilke de lever frit fremme, og forpupper sig i jorden 

i Juli— August. Imago klækkes nogle Dage senere og 

overvintrer. Disse Iagttagelser angaar H. oleracea og sali- 

ceti, men tilsvarende Forhold gælder antagelig for de 

andre Arter. f 

Paa Grund af Vanskeligheden ved at bestemme Ar- 
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terne bør man indsamle rigeligt Materiale, hvad der for 

Hunnernes Vedkommende ofte er let, idet de hyppigt op- 

træder i stort Antal. Derimod synes Hannerne som Regel 

at være betydeligt mere faatallige end Hunnerne, saa at 

man — .f. Eks. af H. oleracea — undertiden kan indsamle 

omkring et halvt Hundrede Eksemplarer uden at faa en 

eneste Han iblandt dem. Antageligt er Hannerne lettest 

at finde paa bestemte Aarstider, muligvis snarest i Maj— 

Juni. 

Planten, paa hvilken Dyrene. tages, bør nøje noteres, 

da man heri har et godt Hjælpemiddel ved Bestemmelsen. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pandeknuderne stillede skraat over for hin- 
anden, blanke og hvælvede, længere end 

" brede, fortil spidse (Fig. 64, 1). Stor Art (4— 
5,2 mm), med forholdsvis smalt Pronotum. 
Baad Etayto EN er NE SA SER TORE tamåricis. 

i 2 3 
Fig. 64. Pandeknuderne og Pandekølen hos Haltica 
tamaricis (1), H. quercetorum (2) og H. chamae- 

nerii (3). 

Pandeknuderne anderledes formede .......... 2: 
2. Oversidens Farve som Regel rent mørkeblaa. 

Paasurteagtige Planters Fo Re DE SY 
Oversidens Farve som Regel grønlig eller blaa- 
RØR SE BES] SSR SAR SES ARS REESE ESS ra 4. 

3. Gennemsnitlig større, 4—5,2 mm. Pandeknuder- 
ne som Regel næppe eller.kun svagt chagri- 
-nerede og tydeligere afgrænsede .....…. UP. lythri 

Gennemsnitlig mindre, 3—4 mm. Pandeknuder- 
ne som Regel tydeligt chagrinerede paa tværs 
og mindre tydeligt afgrænsede ..... 3. palustris. 

i 13? 

- 
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Påandeknuderne som Regel ikke eller næppe 
chagrinerede, blanke og tydeligt afsatte. 
Længde SS SIDA MEE LE ASE SEE RDS 5. 

Pandeknuderne som Regel tydeligt chagrinerede, 
temmelig matte og mindre tydeligt afsatte. 
Længde 28 ÆS MM ME  Ra  Se  R T. 

Pandeknuderne rundede, indbyrdes kun paa et 
kort Stykke stødende op til hinanden, Linierne, 
der bagtil afgrænser dem, ikke i Forening 
dannende en tilnærmelsesvis ret Linie (Fig. 
64, 3). Gennemsnitlig mindre, 3,5—4,5 mm... 
PaanGederams 5 sa en re chamaenérii. 

Pandeknuderne trekantede eller firkantede, ind- 
byrdes paa et længere Stykke stødende op til 
hinanden, Linierne, der bagtil afgrænser dem, 
i Forening dannende en tilnærmelsesvis ret 
Linie (Fig. 64, 2). Gennemsnitlig større, 3,8— 
5,5 mm. Paa Hassel, Eg eller Pil .......... 6. 

Gennemsnitlig større, TIDER 5,5 mm. Paa Eg og 
) EUD ERE EON GEL SA BENS SBS] SE AR SE SPA MASSE SEES LEES 2 salicéti. 

Gennemsnitlig mindre, 3,8—5 mm. Paa Hassel 
OPEN OR TE ET rer SAS EGE UND l. quercetdrum. 

: Vingedækkerne temmelig kraftigt punkterede. 
Paa Lyng...... SRNDSE BRUSER 0 TE NORET SE 4.Sandini. 

Vingedækkernes Punktur som Regel finere ... 8. 
.. Gennemsnitlig lidt større, 3—4 mm. Vingedæk- 

kernes Søm lidt foran Spidsen som Regel 
med et tydeligt Indtryk 1 ERE 5. oleråcea. 
Gennemsnitlig lidt mindre, 2,8—3,8 mm. Vinge- - 
dækkernes Punktur som Regel finere, Søm- 
men bagtil uden tydeligt Indtryk........ pusilla. 

Oversigt over Hannerne. 

. Penis med fuldstændigt afrundet Spids (Fig. 65) 
5. oleråcea. 

Penis med tydeligt tilspidset Spids.......:.... PA 
.. Penis påa Undersiden langs Midten i hele sin 

Udstrækning med en dyb, i Midten tilsmal- 
net Fure, afgrænset paa hver Side af en høj 
Køl. Penisspidsen jævnt tilsmalnet i Linier, 
der omtrent danner en ret Vinkel indbyrdes 
(Fr 260) EAR UEERSN FARS fe SEE TR BORER al 3. palustris. 

Penis. paa Undersiden ikke midtfuret i hele sin 
Længde, Midtpartiet i hvert Fald i Rodhalv- 
delen ikke afgrænset .ved tydelige Køle..... 3. 
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3. Penis paa Undersiden Feudediedelen paa 
' hver Side, langs Sideranden med en lang, 

smal Grube (ERE KS SETE TORS TR. mr 5. 
Penis uden saadan Længdegrube. BME 5 NT) MENS: 4. 

4. Penis paa Undersiden i Spidsfjerdedelen i Mid- 
ten med et bredt skeformet Indtryk, der i 
Bunden paa hver Side er fint, skraat riflet 
(Elo ON ENES EN NER SER ES ERR SNE ER pusilla. 

Penis uden saadant Indtryk (Fig. 72) .......…. 
l. quercet&drum. 

5. Penis paa Undersiden mod Spidsen med et 
"dybt, ved Spidsen bredt, paa hver Side af en 
høj Køl begrænset Indtryk i Midten (Fig. 68 

ROLSGY) ES YES REDE SS EEN OR TR 6. 
Penis paa Undersiden. mod Spidsen uden eller 

med et mindre dybt, af lavere-Køle afgrænset 
rs indtryk f Midten 2 AE mn see Th: 

6. Kølene, der begrænser Spidsindtrykket paa Un- 
dersiden af Penis, mod Roden stærkt kon- 

kktverserende" (Ein salicéti. 
” Kølene, der begrænser Spidsindtrykket paa Un- 
 dersiden af Penis, bagtil svagere konver- 

gerende. (Frø OS) Fe ERE E 4.Sandini. 
7. Kølene paa Undersiden af Penis rette, konver- 

i gerende mod Roden i hele deres Længde, 
indesluttende et smalt, ophøjet, i Midten ofte 
fint furet Længdeparti; Penisspidsen mere 
jævnt tilsmaåalnett (Fie SD) eee tamåricis. 

- Kølene påa Undersiden af Penis svagt buede, - 
bagtil ikke eller næppe konvergerende, inde- 
sluttende et lidet dybt Spidsindtryk; Penis- 
spidsen brattere tilsmalnet (Fig. 70)........ 8. 

8. Penis.forholdsvis lidt smallere........... Prkyt nei: 
Penis forholdsvis lidt bredere...... chamaenérii. 

[H.tamåricis Schrank (consobrina Duftschm.). Denne 
Art er kendelig fra alle de følgende ved Formen af Pande- 
knuderne (Fig: 64, 1). Metallisk blaa eller blaagrøn, sjæl- 
dent violet eller grøn. Pandekølen ret smal og fortil ret 
skarp. Pronotum forholdsvis smalt, fortil næppe smallere 
end bagtil, med temmelig bredt afsatte, lidt opadbøjede 
Siderande, meget fint punkteret og yderst utydeligt cha- 

"grineret, Tværfuren meget dyb. Vingedækkerne over 
Skuldrene meget bredere end Pronotum, bagtil kun meget 
svagt udvidede, Punkturen fin, Chagrineringen tydelig. 
Længde 4—5,2 mm. 

- 



198 

&: Forføddernes 1. Led stærkt udvidet. Penis omtrent 
parallelsidet, Spidsen ret jævnt tilsmalnet, Undersiden 
langs Midten mod Spidsen med et smalt, ophøjet Længde- 
parti, der fortil i Reglen har en fin Længdemidtfure, og 
som paa hver Side begrænses af en Længdefure; disse 
Furer begrænses atter udadtil af en Længdekøl; disse 
Længdekøle er rette,” konvergerer mod Roden tydeligt og 

Fig. 65. Fig. 66. Fig. 67. Fig. 68. 

Fig. 656—68. Hannens Kønsorgan, set fra Undersiden, af Haltica 
oleracea (Fig. 65), H. palustris (Fig. 66), H. pusilla (Fig. 67) og 

H. Sandini (Fig. 68). 

begrænses udadtil af et smalt Længdeindtryk; Sidepartierne 
er i Spidshalvdelen ret spredt og ikke kraftigt, skraat 
tværriflede (Fig. 71). 

Denne Art, der især træffes ved Bredderne af Vand- 
løb, lever paa Myricaria germanica og Havtorn (Hippo- 
phaé rhamnoides), undtagelsesvis ogsaa paa Pil (Salix 
viminalis: og alba). Da den er udbredt i Tyskland og fun- 
det her saa langt mod Nord som i Lubeckegnen, kunde 
den maaske findes ogsaa hos os paa Havtorn. 

H. salicéti Weise. Gennemsnitlig større an nogen 
af de andre Arter. Metallisk grøn eller blaagrøn. Pande- 
kølen ret smal og fortil oftest ret skarp. Pronotums 
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Punktur fin, Chagrineringen oftest svag, Tværfuren lidet 
dyb. Vingedækkernes Punktur oftest lidet kraftig, Cha- 
grineringen som Regel fin, men tydelig. Længde 4,5— 
5,9 mm. 

gg: Forføddernes 1. Led noget udvidet. Penis mod 
Roden tydeligt tilsmalnet, Spidsen kort tilspidset, i Midten 
næppe fremtrukket. Undersiden i Spidsfjerdedelen med et 

Fig. 69. Fig. 70. Fil Fig. 72. 

Fig. 60—72. Hannens Kønsorgan, set fra Undersiden, af Haltica 
saliceti (Fig. 69), H. lythri (Fig. 70), H. tamaricis (Fig. 71) og 

H. quercetorum (Fig. 72). 

dybt Indtryk, der ved Spidsen—er bredt og mod Roden 
stærkt tilsmalnet, øg som paa hver Side begrænses af en 
høj Køl; disse Køle, der mod Roden konvergerer stærkt, 
begrænses udadtil af et Længdeindtryk, der strækker sig 
til Sideranden; mellem Sidekølenes bageste Del findes 
en kort Længdemidtkøl; Sidepartierne er paa det midter- 
ste Stykke kraftigt, skraat tværriflede (Fig. 69). 

Denne Art lever paa Eg (Quercus), undertiden ogsaa 
paa Pil (Salix). Da den er funden baade i Tyskland og 
Sverrig, vil den antagelig kunne findes ogsaa i Danmark. 
Den er sjælden, men hvor den træffes, forekommer den 

. undertiden massevis. Imago er. Dyppigst taget i Begyndel- 
sen af Juni.] 

- 
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1. H. quercetéårum Foudr. Denne Årt staar den 

foregaaende meget nær, men adskilles fra den, foruden 

ved Peniskaraktererne, ved gennemsnitlig lidt ringere 

Størrelse. Endvidere er Pronotums Chagrinering som Regel 

næsten helt forsvunden og Vingedækkerne lidt kraftigere 

punkterede og svagere og mere udvisket chagrinerede. 

Oversiden er som Regel meget blank, metalgrøn, sjæld- 

nere blaagrøn. Vingedækkerne bredest mm Midten. Pængde 

3,8—5 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led noget udvidet. Penis omtrent 

parallelsidet, Spidsen kort tilspidset, i Midten kort frem- 

trukket; Undersidens Skulptur er ret varierende — vist- 

nok i betydelig højere Grad end hos de andre Arter — 

men dog i Reglen tydeligt karakteriseret ved, at Midt- 

partiet i næsten hele Organets Længde er hvælvet, fortil 

paa hver Side begrænset af en svag Længdefure og ofte 

yderligere i Midten forsynet med en lille Længdegrube, 

og at Sidepartierne mod Spidsen mangler den sædvanlige 

Længdegrube langs Sideranden og paa det midterste Stykke 

kun er forholdsvis svagt, skraat tværriflede (Fig. 72). Denne 

allerede som Regel ret svage Skulptur er undertiden 

yderligere udvisket, men Organet er dog RE let kende- 

ligt fra de andre Arfers 

Hos Hovedformen af denne Art har hvert VE 

dække paa Siden en mere eller mindre tydelig Længde- 

fold, der indadtil begrænses af et Længdeindtryk. Hos 

Varieteten brevicéllis Foudr. mangler derimod denne 

Karakter. 

Hovedformen lever paa Eg (Quercus), Varieteten 
brevicollis paa Hassel-(Corylus avellana). Varieteten er 
udbredt herhjemme, hyppigst maaske i vore sydlige Egne. 
Hovedformen er vistnok betydeligt sjældnere. 

2. H. lythri Aubé (Heikertinger, Lindberg, (?) Weise; 

Engstrømi. Kemner). Hos denne Art er Pandeknuderne 

ligesom hos de foregaaende blanke, velafgrænsede og 

glatte eller næsten glatte, men, omend trekantede i An- 
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lægget, noget mere rundede, end Tilfældet er hos H. sali- 

ceti og hos typiske. H. quercetorum, saaledes at de ind- 

byrdes kun støder sammen paa et kortere Stykke, og at 

deres Afgrænsning bagtil ikke i Forening danner en om- 

trent ret Linie. Pandekølen er bredere og mindre skarp 

end hos de foregaaende. Iøvrigt er Arten karakteriseret 

ved sin mørkeblaa, ikke særlig blanke Farve og betyde- 

lige Størrelse. Pronotums Punktur meget fin, Chagrine- 

ringen fin, ofte noget udvisket, Tværfuren lidet dyb, For- 

hjørnerne ofte lidt fremstaaende. Vingedækkerne over 

Skuldrene kun noget bredere end Pronotum, udvidede til 

noget bag Midten, Punkturen fin, Chagrineringen fin, ofte 

noget udvisket. Længde 4—5,2 mm. 

… &: Forføddernes 1. Led noget udvidet. Penis ede 

c.”/4 bag Spidsen, denne kort tilspidset, i Midten kort 

fremtrukken; Undersiden i Midten mod Spidsen med et 

lidet. dybt Indtryk, som i Midten oftest har en svag 

Længdefure, og som paa hver Side begrænses af en smal 

Længdefure og udenfor denne af en ret lav, svagt buet 

Længdekøl; mellem denne og Sideranden findes en lang 

Grube; Sidepartierne er paa det midterste Stykke ret tæt 

og kraftigt, skraat tværriflede (Fig. 70). 

Denne Art lever paa fugtig Bund paa Kattehale (Ly- 
thrum salicaria). Den synes overalt at være sjælden. Her- 
hjemme er dens Udbredelse ikke med Sikkerhed kendt. 
Eksemplarer foreligger fra Vojens. 

[En meget nærstaaende Årt, hos hvilken Hannens 
Kønsorgan er formet næsten ganske som hos H. lythri 

"er H. Engstrømi Sahlb. (Lindberg, nec Kemner). Den 
adskilles dog let fra H. lythri ved meget smallere Form, 
idet Vingedækkerne over Skuldrene kun er meget lidt 
bredere end Pronotum, ved normalt blaagrøn Overside 

og ved tydeligt stærkere Chagrinering paa Vingedækkerne. 
Længde 4—5,2 mm. 

Da denne Art kun er kendt fra Finland og Nordrus- 
” land, er det i og for sig ikke særlig sandsynligt, at den 

lever i Danmark, og den er derfor ikke medtaget i Over- 
sigterne foran. Men da Haltica-Arternes Udbredelse kun 
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er daarlig kendt, kunde den dog maaske vise sig at være 
mere udbredt. Den lever paa Mjødurt (Filipendula ul- 
maria) og synes at være meget stedegen.] 

3. H. palåstris Weise. Denne Art er ligesom H. 

lythri som Regel rent mørkeblaa. Den ligner H. lythri 

overordentlig stærkt, men lader sig dog i Reglen adskille 

fra den ved de i Oversigten nævnte Kendetegn samt ved, 

at Pandeknuderne som Regel er lidt bredere, Pronotums 

Tværfure lidt dybere, Vingedækkerne lidt bredere over 

Skuldrene og bredest omtrent i Midten og deres Chagri- 

nering svagere. Længde 3—4 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led noget udvidet. Penis vidt for- 

skellig fra alle de andre AÅrters. Spidsen ret jævnt til- 

spidset i Linier, der omtrent danner en ret Vinkel ind- 

byrdes. Undersiden i hele sin Udstrækning med en bred, 

dyb, i Midten lidt tilsmalnet Fure, der paa hver Side af- 

grænses af en, i Spidshalvdelen ret skarp Længdekøl; 

Sidepartierne med en lang, smal, i Bunden svagt, skraat 

tværriflet Grube (Fig. 66). 

Vistnok temmelig almindelig. Den lever paa fugtig 
Bund, paa Arter af Dueurt (Epilobium palustre, montanum 
og roseum). 

[H. chamaenérii Lindberg. Denne Art ligner over- 
ordentlig stærkt H. oleracea, men adskiller sig fra den 
ved glatte eller næsten glatte, blanke Pandeknuder og 
smallere Pandekøl. Pandeknuderne er rundet trekantede, 
ret tydeligt afgrænsede. Pronotum er fint punkteret og 
ikke eller meget svagt chagrineret. Vingedækkerne svagt, 
ofte udvisket chagrinerede, ikke særlig kraftigt punkterede. 
Oversidens Farve i Reglen. blaagrøn. Formen som Regel 
ganske lidt mere hvælvet og langstrakt end hos H. olera- 
cea. Længde 3,5—4,5 mm. 

Øg: 1. Fodled noget udvidet. Penis er vidt forskellig - 
fra Penis hos H. oleracea, men ligner derimod over- 
ordentlig stærkt Penis hos H. lythri; dog er Organet for- 
holdsvis lidt bredere, og Spidsgruben paa Undersidens 
Midte er mod Spidsen lidt bredere end hos H. lythri. 

Denne først for nylig beskrevne Art er hidtil kun 
kendt fra det sydlige Finland. Den er her taget paa tør 
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Bund, paa Heder og i Naaletræslysninger, paa Gederams 
(Chamaenerium angustifolium), ofte i Selskab med H. 
oleracea og ofte i Mængde. Da den antagelig har været 
sammenblandet med H. oleracea, har den maaske en større 
Udbredelse og kunde muligvis træffes ogsaa i Danmark.] 

4. H.Sandini Kemner. Denne Årt staar ligesom den 

foregaaende H. oleracea overordentligt nær, men adskiller 

sig fra dem begge ved stærkere Punktur paa Vingedæk- 

kerne, fra H. chamaenerii yderligere ved matte, chagri- 

nerede Pandeknuder, og fra H. oleracea yderligere ved, 

at Pandeknuderne er tydeligt trekantede og Pandekølen 

som Regel skarpere. Oversidens Metalskær er som Regel 

 grønligt, bronzeagtigt eller gyldent, kun sjældent blaa- 

grønt. Pronotum fint punkteret og fint eller udvisket cha- 

grineret, oftest derfor ret blankt, Vingedækkerne mattere, 

som Regel tydeligt chagrinerede. Længde 3,5—4,5 mm. 

— &: Forføddernes 1. Led ret stærkt udvidet. Penis er 

i Grundtrækkene overensstemmende med Penis hos H. 

lythri, men let kendelig ved, at Undersidens Spidsgrube 

er bredere og meget dybere og de den indesluttende 

Længdekøle derfor meget højere. Endvidere er Organet 

forholdsvis bredere (Fig. 68). 

" Denne Art lever paa Hedelyng (Calluna vulgaris), paa 
aaben Hedebund. Fra Danmark foreligger hidtil kun et 
enkelt Eksemplar (3), vistnok fundet i Haderslevegnen. 

5. H. oleråcea L. (Fig. 73). Denne Slægtens alminde- 

ligste Art er kendetegnet ved en fra alle andre Arters 

stærkt afvigende Penisform, men er iøvrigt saa stærkt 

varierende, at den ofte er meget vanskelig at bestemme. 

Formen er som Regel temmelig hvælvet, Oversidens 

Farve sortgrøn, ikke ret blank, kun sjældent varierende 

til blaalig eller bronze- eller messingfarvet. Pandeknuderne 

er matte, chagrinerede, rundede, men ret svagt afgræn- 

sede; Pandekølen oftest bred og lidet skarp. Pronotum 

- som Regel meget tydeligt chagrineret og meget fint punk- 

teret. Vingedækkerne fint chagrinerede, oftest ikke særlig 

- 
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fint punkterede, bredest omkring Midten, deres Søm 

foran Spidsen som Regel med en lille Grube, der vel 

ogsaa ofte | er antydet hos de andre Arter, men dog hos 

> "denne Art gennemgaaende 

er stærkere udpræget. 

Længde 3—4 mm. 

gg: Forføddernes 1. Led 

noget udvidet. Penis med 
fuldstændigt afrundet Spids; 

Undersiden med en Længde- 

midtfure, der mod Roden 

er bred, i Midtpartiet smal 

og paa hver Side begrænset 

af en meget høj, bred Køl 

og i Spidsfjerdedelen ske- 

formet udvidet; Sidepar- 

tierne langs Sideranden med 

& en lang, smal, i Bunden 

svagt, skraat tværrynket 

Grube (Fig. 65). | 

Almindelig. Den lever 
især paa Gederams (Cha- 
maenerium  angustifolium) 
og Vej-Pileurt (Polygonum 
aviculare), men ogsaa paa 

Fig. 73. Haltica: oleracea. Arter af Dueurt (Epilobium 
ADR: palustre, montanum og ro- 

seum), paa Toaarig Natlys 
(Oenothera biennis) og undtagelsesvis paa Kattehale (Ly- 
thrum salicaria). Æglægning er iagttaget fra Maj til SD 
-tember. 

[H. pusilla Duftschm. Den mindste af Arterne. Lig- 
ner H. oleracea overordentlig stærkt, men adskiller sig fra 
den, foruden ved Kønsorganets': Form, ved de i Over- 
sigten angivne Kendetegn samt ved, at Chagrineringen 
paa Pronotum og Vingedækkerne er svagere, ofte ud- 
visket eller næsten forsvunden og Oversiden derfor noget 
blankere, og at Vingedækkerne som Regel er bredest 
noget bag Midten. Oversidens Metalfarve grøn eller blaa- 
grøn. Længde 2,8—3,3 mm. 
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"&: Forføddernes 1. Led temmelig stærkt udvidet. Pe- 
nis mod Spidsen lidt udvidet, Spidsen temmelig kort til- 
spidset, i Midten ganske kort udtrukket; Undersiden i 
Spidsfjerdedelen i Midten med et bredt, skeformet Ind- 
tryk, der i Bunden paa hver Side er fint, skraat riflet; 
Sidepartierne uden de sædvanlige Længdegruber langs 
Sideranden, temmelig tæt og kraftigt skraat, tværriflede 
(Fig. 67). 

Denne Art er udbredt i Tyskland, hvor den er funden 
saa langt mod Nord som i Luibeckegnen. Den kunde der- 
for maaske træffes ogsaa hos os. Foderplanten kendes ikke.] 

"14. Phyllotréta Foudr. 
… Vinget. Kroppen hos enkelte Arter bredere og 

jævnt hvælvet, men hos de fleste temmelig lang- 

strakt og kun svagt hvælvet, enten med sort- og 

gulfegnede Vingedækker eller ensfarvet sort eller 

mørkt metallisk, i hvilket Tilfælde Benene er over- 
vejende sorte. Panden i hvert Fald indenfor ØJj- 

rmiene med tydelig, omend fin Punktur, Pandeknu- 

derne ikke afgrænsede af skarpe Furer, oftest flade 

og utydelige. Pronotum med stumpvinklede eller 

afrundede Baghjørner, uden Sidefurer eller Tvær- 

indtryk, som Regel ret tæt og kraftigt punkteret 

og i Bunden mere eller mindre tydeligt chagri- 

neret. Vingedækkernes Punktur uregelmæssig, i 

"det højeste med Antydninger af Punktrækker. Bag- 

skinnebenene paa Ydersiden kun med en flad og 

kort Udhuling, deres Endespore indfæstet midt 

paa Underranden af Skinnebensspidsen. 

Hos de gultegnede Arter er Vingedækkerne 
" gule, med et sort Længdebaand langs Sideranden 

og et bagtil med dette forbunden, sort Længde- 
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baand langs Sømmen; undertiden forenes de 2 

Længdebaand ogsaa i Midten, saaledes at den gule 

Tegning, i Stedet for at fremtræde som en Længde- 

stribe, bestaar af. en forreste og en bageste Plet. 

Hos Hannen er Forføddernes 1. Led udvidet 

og sidste Bugled i Midten forsynet med et Længde- 

indtryk. Hos nogle Arter er Hannen yderligere 

kendelig ved særlig Udvikling af 3., 4. eller 5. 

Følehornsled. 

Til denne Slægt hører nogle af vore skadeligste Jord- 

lopper. Herhjemme har Ph. nemorum været den Art, der 

har gjort størst Skade paa korsblomstrede Planter, men 

disse er dog ogsaa blevet angrebet af Ph. undulata, vit- 
tata, atra, nigripes og cruciferae. For Vaarsæd, især Byg, 

har Ph. vittula været skadelig. 

Årterne overvintrer som Imago. Larven til Ph. ne- 

morum lever minerende i Bladene, de øvrige Arters Lar- 
ver er ikke iagttaget som bladminerende, og i hvert Fald 

nogle af dem lever i Jorden paa Plantens Rødder. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne sort og gult tegnede ......... 2. 
Vingedækkerne KEB E sorte eller mørkt me- 

talis ke FEE rs RR REEL GARE PE ne 10. 
2. Vingedækkernes sorte Sidebaand er smalt, fortil 

indskrænket til den yderste Rand og lader 
Skulderbulen ganske fri. Vingedækkernes 
Sider temmelig stærkt rundede. Længde 2,8— 
SSRE 010 0 0 BR ae RD SENE ES EA FIRER BE TE NER armoråciae. 

Vingedækkernes sorte Sidebaand dækkende 
Skulderbulen helt eller overvejende ........ 3. 

3. Vingedækkernes sorte Sidebaand. i Midten ud- 
videt indadtil saa stærkt, at det enten er over 
dobbelt saa bredt som paa det smalleste Sted 
bag Skulderen eller endog forener sig med 
def sortetSømbaand 23 IE ME ER 4. 

Vingedækkernes sorte Sidebaand ikke eller kun 
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svagt udvidet i Midten og her ikke dobbelt 
saa bredt som paa det smalleste Sted bag 
SUNDE SE RE EEN ERE Te DSN 8. 

Vingedækkernes sorte Sømbaand fortil meget 
smalt, derpaa pludseligt udvidet til dobbelt 
saa stor Bredde. Længde 1,8—2 mm... 5. vittåta. 

Vingedækkernes sorte Sømbaand fortil mindre 
stærkt tilsmalnet, ikke pludseligt udvidet ... 5. 

Følehornenes 5. Led mindst dobbelt saa langt 
SOM LOSE ES ar BERN CR ME ESS 6. 

Ende GREENS, 3) PINS SS ERE SAS REM SE Tie 
Større, 2—2,5 mm. Vingedækkernes sorte Side- 

tegning, bag den sorte Skulderbule, paa et lille 
Stykke meget smalt, næsten indskrænket til 
den yderste Siderand .............. 1. å6chripes. 

Mindre, 1,5—1,8 mm, Vingedækkernes sorte 
Sidetegning bredere ......... 2.exclamatidnis. 

. Større, 2,6—3 mm. Vingedækkernes sorte Søm- 
baand for- og bagtil som Regel tydeligt til- 
SMAL Et LE ES SS SETE SD gr 3. tetrastigma. 

Mindre, 2—2,5 mm. Vingedækkernes sorte Søm- 
baand for- og bagtil oftest mindre tydeligt til- 
SMALTERNET ED 4. flexudsa. 

Større, 2,5—3 mm. Skinnebenene næsten altid 
FØL SUE FEER SE RE Es NNE DE 6.nemårum. 

Mindre, 1,5—2,3 mm. Skinnebenene overvejende 
sorte ellerrsortbredne ST MEE NDS Sek 9. 

Større, 2—2,3 mm. Vingedækkernes sorte Søm- 
baand som Regel tydeligt tilsmalnet fortil... 

T.undulåta. 
Mindre, 1,5—1,8 mm. Vingedækkernes sorte 
Sømbaand ikke tilsmalnet fortil ....... 8. vittula. 

Hovedet i Midten ikke punkteret. 2. Følehorns- 
led kun. meget lidt længere end bredt..... 

nodicérnis. 
Hovedet i hvert Fald bagtil punkteret i Midten. 

2. Følehornsled betydeligt længere end bredt 11. 
Hovedet meget fint og lidet dybt, Pronotum 

fint og lidet dybt punkteret. Vingedækkerne 
i Bunden yderst fint chagrinerede. Oversiden 
med tydeligt Metalskær.- Følehornene helt 

BES OPSENDE REESE er Ek SENE 9. nigripes. 
Hovedet temmelig dybt og ikke særlig fint, Pro- 

notum dybt .og kraftigt punkteret. Vingedæk- 
kerne i Bunden uden Chagrinering. Føle- 
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hornenes 2. og 3. Led som Regel mere eller 
Mindre flys SEA AAR SEEGER KASUS SK MAR SEE 12 

12. Oversiden med mørkt, oftest blaaligt eller grøn- 
ligt Metalskær. Pronotum rigeligt dobbelt saa 
bredt som langt, bagtil ikke eller næppe til- 
SANDET ET ES BE SM BEN ENS T ANKER 10. cruciferae. 

Vingedækkerne uden tydeligt Metalskær ..... elS 
13. Mindre, 1,5—1,8 mm. Panden temmelig mat. 

Pronotum c. 1”/3 Gang saa bredt som langt, 
bagtil ikke eller næppe tilsmalnet, Siderne, 
naar Dyret betragtes fra oven, kun meget i 
svært rundede 33 00 sr KNEE se NER diadémata. 

Større, 1,9—2,5 mm. Panden temmelig blank. 
Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som 
langt, bagtil tydeligt tilsmalnet, Siderne, naar 
Dyret betragtes fra oven, stærkere rundede. 

11. åtra. 

[Ph. armoråciae Koch. Blandt de gultegnede Arter 
let kendelig ved de helt gule Skulderbuler, det meget 
smalle, sorte Sidebaand og den som Følge heraf stærkt 
udbredte gule Farve paa Vingedækkerne. Blankt sort, 
Vingedækkerne gule, med et meget smalt Sidebaand og 
et noget bredere for- og bagtil tydeligt tilsmalnet Søm- 
baand; Følehornene sorte, de 3 inderste Led rødgule, 
Laarene sorte, de 2 forreste Par med lysere Spids, Fød- 
derne og som Regel ogsaa Skinnebenene rødgule. Panden 
fint og spredt punkteret. Pronotum tæt og temmelig fint 
punkteret. Vingedækkerne med rundede Sider,. tæt og 
temmelig fint punkterede. Længde 2,8—3,5 mm. 

åg: 4. Følehornsled ganske svagt fortykket og forlænget. 

Denne Årt er udbredt i Tyskland, hvor den bl. a. er 
taget i Hamborgegnen, og er ogsaa fundet i Finland. Den 
kunde derfor maaske ogsaa træffes i Danmark. Den an- 
gives at leve paa dyrket og forvildet Peberrod (Armoracia).] 

1. Ph. 6chripes Curtis. Blankt sort, Vingedækkerne - 

gule, det sorte Sidebaand bag Skulderbulen paa et lille 

Stykke yderst smalt, Sømbaandet for- og bagtil noget til- 

smalnet, den gule Længdestribe undertiden opløst i 2 

Pletter; Følehornene varierende stærkt i Farve, som Regel 

mørkebrune, med 3 eller 4 rødgule Rodled, Benene rød- 

gule, med sorte eller sortplettede Baglaar, sjældent er 
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" Mellem- og Bagbenene overvejende brunsorte, hvorimod 

Forbenene næsten altid er helt rødgule. Panden temme- 

lig fint og tæt punkteret. Pronotum ret tæt og ikke særlig 

fint punkteret. Vingedækkernes Sider rundede, men ikke 

helt saa stærkt som hos den følgende, Skulderbulen svag, 

men tydeligere end hos den følgende, Punkturen temme- 

lig tæt og fin. Længde 2—2,5 mm. 
g: 5. Følehornsled forlænget og noget fortykket. 

Hidtil kun funden ved Sønderborg. Den lever paa 
fugtig Bund, især i Skove, paa Løgkarse (Alliaria offici- 
nalis), maaske ogsaa paa Vandkarse (Cardamine amara) 
og Vand-Peberrod (Roripa amphibia). Den er i Udlandet 
fundet i Maj og Juni, ofte i Selskab med Psylliodes napi. 

2. Ph.exclamatibdnis Thunb. (bråssicae Illig.). Let 

kendelig ved den ringe Størrelse og Formen. Blankt sort, 

Vingedækkerne hvert med 2 gule Pletter, — en fortil og 

en bagtil —, der kun sjældent er indbyrdes forbundne; 

Følehornene rødgule, oftest mørkere mod Spidsen, Benene 

snart sorte eller mørkebrune, med rødgule Knæled, snart 

lysere, saa at de i de mest udprægede Tilfælde er rød- 

gule eller brungule, blot med sort Baglaarspids. Panden 

fint og spredt punkteret. Pronotum ikke helt dobbelt saa 

bredt som langt, Punkturen oftest temmelig tæt og kraf- 

tig. Vingedækkerne brede og hvælvede, med stærkt run- 

dede Sider og kun svagt udpræget Skulderbule, Punkturen 

fortil ret kraftig, oftest uden Stribeantydning. Længde 

1,5—1,8 mm. Å : 

g: 5. Følehornsled stærkt udvidet, mørktfarvet. 

Udbredt, men ikke almindelig; paa fugtig Bund, paa | 
Korsblomstrede, bl. a. Springklap (Cardamine). Maj, Juni, 
September. 

3. Ph.tetrastigma Corn. En stor og temmelig bred 

Art. Blankt sort, Vingedækkernes sorte Sømbaand bredest 

noget bag Midten, fortil oftest lidt, bagtil tydeligere til- 

smalnet, hyppigt forenet med Sidebaandet, saa at den 

" gule Længdestribe opløses i 2 Pletter. Følehornene sorte, 

. Victor Hansen: Bladbiller m. v. 14 
- 
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med lysere Rod, 1. Led dog ofte med mørk Overside, 

Benene sorte, med lysere Skinnebensrod. Panden bagtil 

tydeligt, ikke særlig tæt punkteret. Følehornene ens hos 

å og 92, deres 5. Led i det højeste ganske lidt længere 

end 6. Pronotum c. dobbelt saa bredt som langt, Punk- 

turen. temmelig fin og ikke ret tæt. Vingedækkerne tem- 

melig brede og hvælvede, med temmelig stærkt rundede 

Sider, Punkturen ikke særlig kraftig og ikke ret tæt, for- 

til mere eller mindre tydeligt rækkevis ordnet. Længde 

. 2,6—3 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig; paa fugtig Bund, især 
"1 Skove, paa Korsblomstrede, bl. a. Vandkarse (Cardamine 
amara). Maj, Juni. 

4. Ph. flexudsa Illig. Ligner den foregaaende stærkt, 

men adskilles fra den ved de i Oversigten nævnte Kende- 

tegn. Vingedækkernes sorte Sømbaand er bagtil tydeligt, 

men som Regel mindre stærkt tilsmalnet end hos den 

foregaaende, og fortil som Regel næppe, men dog under- 
tiden lige saa tydeligt tilsmalnet som hos "denne; den 

gule Længdestribe er ikke nær saa hyppigt som hos den 

foregaaende opløst i 2 Pletter. Vingedækkerne er lidt 

mindre brede og lidt fladere, Siderne lidt mindre rundede 

og Punkturen fortil oftest forholdsvis lidt kraftigere og 

lidt tydeligere rækkevis ordnet. Længde 2—2,5 mm. 

Udbredt, men sjældnere end den foregaaende; paa 
fugtig Bund, især i Skove, paa Korsblomstrede, bl. a. 
Springklap (Cardamine). April—Juni, August. 

5. Ph. vittåta Fabr. (sinuåta Redtb.). Let kendelig fra . 

de foregaaende Arter ved det brede, for- og bagtil stærkt 

og brat til knapt sin halve Bredde indskrænkede Søm- 

baand paa Vingedækkerne samt ved disses lidt fladere og 

mindre brede Form, i hvilken sidstnævnte Henseende 

den danner en Overgang til de følgende 3 Arter. Blankt 

sort, Vingedækkernes gule Længdestribe undertiden op- 

løst i 2 Pletter; Følehornene sorte, som Regel det andet, 
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ofte tillige det første Led rødgule, Benene sorte eller 

… brune, med lysere Skinnebensrod. Panden temmelig fint 

og”tæt punkteret. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt 

som langt, Punkturen temmelig kraftig og tæt. Vingedæk- 

kernes Punktur fortil ret 

kraftig og tæt. Længde 1,8— 

2 mm. 

åg: 4. og 5. Følehornsled 

fortykkede, 5. Led c. dobbelt 
saa langt som 6. 

Q: 5. Følehornsled c. 1!/» 

"Gang saa langt som 6. 

Udbredt og ikke sjæl- 
den; paa Korsblomstrede, 
især Agersennep (Sinapis 
arvensis) og Kaal (Brassica 
oleracea og napus). 

6. Ph. nemdrum L. 

(Fig. 74). Denne og de 2 

"følgende Arter adskiller sig 

fra de foregaaende ved de 

smallere, fladere, mere pa- 

rallelsidede  Vingedækker; 

disses sorte Sidebaand er 

.lkke eller kun svagt udvidet Fig. 74. Phyllotreta nemorum. 
i Midten og den gule Længde- SæS 6: 

stribe aldrig opløst i Pletter. 
Blankt sort, Hoved og Pronotum med svagt blaaligt eller 

grønligt Metalskær, Vingedækkerne gule, med et fortil 

ikke eller svagt, bagtil stærkt tilsmalnet, sort Sømbaand 

og et i Midten svagt udvidet, sort Sidebaand. Følehornene 

sorte, de 3 inderste Led rødgule eller brunrøde, 1. Led 
ofte mørkere paa Oversiden, Laarene sorte eller sort- 

brune, de”2 forreste Par oftest med lysere Spids, Skinneben 

og Fødder rødgule, sjældent mørkere. Panden bagtil mere 

eller mindre tæt punkteret. Pronotum ikke helt ($) eller 

14x 
ES 



242 

c. (2) dobbelt saa bredt som langt, Punkturen. noget va- 

rierende i Styrke og Tæthed, som oftest temmelig tæt og 

kraftig. Vingedækkernes Punktur fortil i Reglen temme- 

lig kraftig og dannende Antydninger af Længderækker. 

Længde 2,5—3 mm. 

gg: 4. og 5. Følehornsled tydeligt fortykkede. 

Meget almindelig paa Korsblomstrede og ofte skade- 
lig. Æggene lægges i Maj. Larven danner i Bladene en 
Mine af uregelmæssig Form (ikke, som i. Literaturen ofte 
angivet, en enkel, slynget Gangmine). Miner er iagttaget 

"1 Bladene af Sennep (Sinapis arvensis og alba), Kaal 
(Brassica nigra), Kiddike (Raphanus raphanistrum) og 
Karse (Lepidium draba). I eet Blad kan undertiden findes 
henimod 100 Miner. Forpupningen sker i Jorden. Imago 
kommer som Regel frem i Juli, men muligvis er der flere 
Generationer om Aaret, eller ogsaa er Æglægningen strakt 
over et langt Tidsrum, idet Larver er trufne i Juli og 
August. I Udlandet anses Arten for mindre skadelig end 
Ph. undulata. Den optræder talrigst i tørre, varme Somre. 

7. Ph. undulåta Kutsch. Blankt sort, Hoved og Pro- 

notum som Regel uden, sjældent med svagt Metalskær, 

Vingedækkernes sorte Sømbaand bagtil og som Regel og- 

saa fortil tydeligt tilsmalnet, den gule Længdestribe ofte 

ret smal; Følehornene sorte, de 3 inderste Led rødlige, 

Benene sorte, med rødlig Skinnebensrod, undertiden er 

Skinneben og Fødder brunlige. Ligner iøvrigt den fore- 

gaaende, men er. betydeligt mindre. Længde 2—2,3 mm. 

åg: 4. og 5. Følehornsled tydeligt fortykkede; Fortyk- 

kelsen falder mere mod Leddets Spids end hos den fore- 

gaaende. 

Meget almindelig paa Korsblomstrede og ofte skade- 
lig. Den er taget paa mange forskellige korsblomstrede 
Planter, men synes at foretrække Sennep (Sinapis), Kaal - 
(Brassica), Kiddike (Raphanus) og Karse (Lepidium); und- 
tagelsesvis er den funden. paa Tropaeolum majus og Re- 
seda lutea. Æglægning iagttaget i Maj. Larven er funden 
ved Roden af Kaal. 

8. Ph. vittula Redtb. Smallere og mere parallel- 

sidet, fladere og betydeligt mindre end de 2 foregaaende. 
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Blankt sort, Hoved og Pronotum med svagt blaaligt eller 

. grønligt Metalskær, Vingedækkernes sorte Sømbaand for- 

til ikke, bagtil tydeligt tilsmalnet, den gule Længdestribe 

i Midten gennemgaaende lidt bredere end hos den fore- 

gaaende; Benenes Farve omtrent som hos denne, Føle- 

hornene sorte, lysere mod Roden, den lyse og den mørke 

Farve som Regel mindre skarpt adskilt end hos de 2 fore- 

gaaende. Ligner iøvrigt den foregaaende. Længde 1,5— 

1,8 mm. 

Hannens Følehorn er hos denne Årt, i Modsætning 

til de 2 foregaaende, ikke tydeligt forskellige fra Hunnens. 

Almindelig. Arten vides, i Modsætning til de andre 
Arter, ikke med Sikkerhed at være knyttet til Korsblom- 
strede. Vel er den ofte taget paa Planter, hørende til 
denne Familie, men muligvis har disse Fund været mere 
tilfældige. Derimod optræder den undertiden som skade- 
lig for Vaarsæden, især Byg, i hvis Blade Imago gnaver 
lange, smalle Huller mellem Ribberne, og hvis Hjerte- 
skud overgnaves af Larven; denne lever ved den nederste 
Del af Stænglen. 

"9. Ph. nigripes Fabr. (lepidii Koch). Let kendelig 
fra de 3 følgende ved de helt sorte Følehorn og den meget 

finere Punktur paa Panden og Pronotum. Langstrakt, ret 

flad, sort, Oversiden med tydeligt, paa Grund af Chagri- 

neringen lidt mat, blaaligt, grønligt eller sjældent violet 

Metalskær. Følehornene ens hos & og 2%. Pronotum c. 

1%/, Gang saa bredt som langt, bagtil ikke eller næppe 

tilsmalnet. Vingedækkernes Punktur uden tydelig Stribe- 

antydning. Skulderbulen svagere end hos de følgende. 

Længde 2—2,6 mm. 

Temmelig almindelig. Paa mange forskellige Kors- 
blomstrede, saasom Sennep (Sinapis), Kaal (Brassica), 
Kiddike (Raphanus) og Karse (Lepidium); ogsaa paa Tro- 
påeolum majus og Reseda lutea og luteola. Æglægning 
iagttaget i Maj. Larven er funden i Jorden ved Kiddike- 
rødder, hvis Overflade den begnavede. Undertiden skadelig. 

10. Ph. cruciferae Goeze. Ligner den følgende 

stærkt, men adskiller sig fra den ved tydeligt, oftest blaa- 

- 
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ligt eller grønligt, mørkt Metalskær, forholdsvis lidt bre- 

dere, tværsover lidt mindre hvælvet, bagtil ikke eller 
næppe tilsmalnet Pronotum og lidt bredere Vingedækker. 

Længde 1,8—2,5 mm. 

Denne Art lever paa Korsblomstrede, især paa de 
samme, som er nævnt under foregaaende Art. Herhjem- 
me synes den at være sjælden. Fund foreligger fra Holte, 
Tisvilde og Hunderup (Fyen). I Tyskland er den derimod 
meget almindelig og ofte skadelig. Æglægning iagttaget 
i Maj. 

11. Ph. åtra Fabr. Blankt sort, uden tydeligt Metal- 

skær, 2. og 3., undertiden ogsaa delvis 1. Følehornsled rød- 

gule eller rødbriine, ofte er den lyse Farve dog kun meget 

svagt fremtrædende, Benene sorte, oftest med lysere 

Skinnebensrøod og Fødder. Pandens Punktur ret dyb og 

kraftig, varierende i Tæthed, strækkende sig helt tilbage 

til Pronotums Forrand. Følehornene ens hos g og 2. Pro- 

notums Punktur temmelig tæt og kraftig. Vingedækkernes 

Punktur temmelig tæt og kraftig, med tydelige Antydninger 

af Længderækker. Længde 1,9—2,5 mm. 

Almindelig paa mange forskellige Korsblomstrede, 
især de samme som nævnt under Ph. nigripes; ogsaa paa 
Tropaeolum majus og Reseda, lutea. Ofte skadelig. Æg- 
lægning iagttaget i Maj. 

[Ph. diadémata Foudr. Ligner den foregaaende 
stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten 
nævnte Kendemærker. Endvidere strækker Pandens Punk- 
tur sig ikke helt saa langt tilbage, ofte heller ikke helt 
saa langt fremad, og Vingedækkerne er forholdsvis noget 
bredere. Længde 1,5—1,8 mm. 

åg: Sidste Bugled i Midten med en glat Længdemidt- 
stribe og i denne med en fin Længdefure samt i Midten 
ved Bagranden med en stor Grube. 

Denne Art, der er udbredt i Mellemeuropa, kunde 
muligvis findes ogsaa hos os. Den lever paa fugtig Bund, 
især i Skove, paa Korsblomstrede, især Langskulpet Guld- 
karse (Roripa silvestris), Rundskulpe (Vogelia paniculata) 
og Engkarse (Cardamine pratensis). Maj-—Juni. 
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Ph.nodicéårnis Marsh. Kendelig fra de foregaaende 
ensfarvede Arter. ved smallere Form, i Midten upunkteret 

— Hoved og det korte 2. Følehornsled. Sort, Oversiden med 
mørkt, bronze- eller kobberfarvet, sjældnere blaaligt eller 
grønligt Metalskær; Følehornene sorte, 2. og 3. samt Spid- 
sen af 1. Led rødlige, Benene metalsorte, med lysere 
Skinnebensrod og Fødder. Pronotum kun c. 1'/> Gang saa 
bredt som langt, for- og bagtil kun svagt tilsmalnet, 
Punkturen temmelig tæt og fin. Vingedækkernes Punktur 
tæt og oftest lidt kraftigere end Pronotums, uden tydelig 
Stribeantydning. Længde 2,2—2,8 mm. 

&g: Følehornenes 3. Led bredere end langt, 4. Led for- 
længet og stærkt udvidet, c. 3 Gange saa bredt som 1. Led; 
5. Led lidt udvidet. 

Denne Art, der er udbredt i Tyskland, hvor den bl. a. 
er funden i Lubeckegnen, kunde muligvis findes ogsaa 
"hos os. Den lever paa Reseda (Reseda lutea og luteola). 
Maj, Juni.] ; 

15. Aphthøna Chevr. 

Som Regel vinget. Vingedækkerne enten gul- 

lige (ofte med mørk Søm) eller ensfarvet sorte 

- eller metalliske. Panden upunkteret, Pandeknuderne 

oftest afgrænsede af skarpe Furer. Pronotum uden 

Sidefurer eller Tværindtryk, kun fint og svagt 

punkteret. Vingedækkernes Punktur uregelmæssig, 

.1 det højeste med Antydninger af Punktrækker. 

Bagskinnebenene paa Ydersiden med en flad, tyde- 

ligt kantet Fure, der fra Spidsen strækker sig 

fremad i hvert Fald til Midten, deres Endespore 

indfæstet paa Ydersiden af Skinnebensspidsens 

" Underrand. 
Hos Hannen er Forføddernes 1. Led lidt udvidet. 

-ÅArterne minder ofte noget om Longitarsus-Arterne, 

men adskilles let fra disse ved, at Bagføddernes 1. Led 

ikke nær er halvt saa langt som Bagskinnebenet. 

Arterne overvintrer som Imago. 
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Oversigt over Arterne. 

1. Oversiden gullig eller rødgul................. 2. 
Oversiden mørk, oftest med Metalskær....... 3. 

2. Pandeknuderne bagtil afgrænsede ved en dyb 
Fure. Større, 2,8—3,8 mm ......... cyparissiae. 

Pandeknuderne bagtil utydeligt afgrænsede. 
SEMINAR ES 2-2 AI TE AR SEERE FOR l.lutéscens. 

3. For- og Mellemlaarene ensfarvet gule eller rød- 
SUNESEN SE RES DUS rd ENE SER RSD SEER ae RER 4. 

For- og Mellemlaarene rødgule, med sort eller 
brunsort Rodhalvdel........:.....…. ventustula. 

4. Større, 2,5—3 mm. Hovedet uden tydelig Pande- 
køl mellem Følehornenes Indiedning....... 

2. nonstriåta. 
Mindre, 1,5—2 mm. Hovedet med tydelig Pande- 

køl mellem Følehornenes Indledning....... 5. 
5. Pandeknuderne bagtil svagt og utydeligt af- 

SRÆNSE SR Se Fred RE 3.euphårbiae. 
Pandeknuderne bagtil afgrænsede ved en skarp 
UNS ANA HE VEG T KVØNE SUE SE VRE BSU ENE INSEE 6. 

6. Vingedækkerne med spredt, fortil tydeligt række- 
vis ordnet Punktur, og med mørkt violet Skær. 
Baglaarene brunlige................ 4.cyanélla. 

Vingedækkerne med lidt mindre spredt og for- 
til mindre tydeligt rækkevis ordnet Punktur, 
og med mørkt blaaligt eller grønligt Metalskær. 
Baglaarene oftest brunsorte........... opygmaea. 

[A. cyparissiae Koch. Større end nogen af de føl- 
gende Arter. Rødgul eller brungul, Bryst og Bug, ofte 
ogsaa Scutellum brune eller sorte. Pronotum omtrent 
dobbelt saa bredt som langt, yderst fint, næppe synligt 
punkteret. Vingedækkerne meget fint og temmelig spredt 
punkterede. Længde 2,8—3,8 mm. 

å: Ben og Følehorn kraftigere, Vingedækkernes Sider 
mindre stærkt rundede. 

Denne Art er udbredt i Tyskland, ogsaa i den nord- - 
lige Del, og kunde derfor muligvis findes ogsaa hos os. 
Den lever paa Cypres-Vortemælk (Euphorbia cyparissias) 
og træffes især i Juni og Juli. Æglægning iagttaget i Juni. 
Larven angives at leve ved Plantens Rod og at overvintre.] 

1. A. lutéscens Gyll. Let kendelig ved Farven i 

Forbindelse med Størrelsen. Gul eller rødgul, Hovedet 
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ofte mørkere, Vingedækkernes Søm, bortset fra det forreste 

og bageste Stykke, smalt sort, Følehornene brunsorte, 

med rødgul Rod, Benene gule, med sort Baglaarspids, 

Fødderne ofte mørke, Bryst og Bug overvejende sorte. 

Pronotum omtrent dobbelt saa bredt som langt, Siderne 

bagtil svagt udbuede, Punkturen meget fin, ikke tæt, sjæl- 

dent tættere og kraf- 

tigere. Vingedækkerne 

med tydelig Skulderbule, 

kun svagt udvidede bag- 

til, Punkturen temmelig 

fin og tæt. Længde 2— 

2,5 mm. 

åg: Sidste Bugled i 

Midten ved Bagranden 

med et Indtryk. 

"Udbredt og temme- 
lig almindelig; paa fugtig 
Bund, paa Kattehale (Ly- 
thrum salicaria); maaske 
ogsaa paa Mjødurt (Fili- 
pendula ulmaria). Juni— 
September. 

2. A. nonstriåta 
Goeze (coerulea Geoffr.) 

(Fig. 75). Let kendelig 

fra de følgende ved be- 

tydeligere Størrelse. Sort, 

Oversiden med tydeligt Fig. 75. Aphthona nonstriata. 
mørkeblaat, sjældent . ONDE 

grønligt Metalskær, Føle- 

hornene sorte, med rødgul Rod, Benene rødgule, Fød- 

derne mod Spidsen mørkere, Baglaarene med sort Spids- 

halvdel. Pandeknuderne utydeligt afgrænsede. Pronotum 

c. dobbelt saa bredt som langt, bagtil lidt, fortil næppe 
tilsmalnet, Punkturen oftest fin og ret spredt, undertiden 

" bagtil svagt længderynket. Vingedækkerne med svagt eller 

- 
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noget rundede Sider, Skulderbulen tydelig, Punkturen ret 

tæt og kraftig, noget rynket, med iblandede, fine Punkter. 

Længde 2,5—3 mm. : 

Årten er normalt vinget, men i det sydlige Europa 
findes en uvinget Form (var. asthmåtica Weise) med for- 
svindende Skulderbule. 

Almindelig paa fugtig Bund, paa Gul Iris (Iris pseuda- 
corus). Juni—September. Larven angives at leve i Plan- 
tens Rod. 

3. A.euphårbiae Schrank (hilåris All.). Sort, Over- 

siden med mørkegrønt, sjældent blaaligt Metalskær, Føle- 

hornene rødgule, mørkere mod Spidsen, Benene rødgule, 

Baglaarene sorte eller mørkebrune. Pronotum omtrent 

dobbelt saa bredt som langt, meget fint og ikke tæt, men 

dog som Regel tydeligt punkteret, bagtil ofte meget fint 

længderidset. Vingedækkerne forholdsvis lidt længere end 

hos de 2 følgende Arter, med stærkere fremstaaende 

Skulderbuler og fortil mindre stærkt rundede Sider, Punk- 

turen temmelig tæt og kraftig, fortil undertiden svagt 

rækkevis ordnet. Længde 1,5—2 mm. 

åg: Sidste Bugled bagtil i Midten med en dyb Grube. 

Sjælden og stedegen. Den lever baade paa tør og 
fugtig Bund, paa Vortemælk (Euphorbia cyparissias og 
esula) og Hør (Linum usitatissimum), som den undertiden 
kan gøre Skade. Maj, September, Oktober. 

4. A.cyanélla Redtb. (atrocoerulea All.). Sr Over- 

siden med mørkt violet Metalskær, Følehornene rødgule, 

mod Spidsen lidt mørkere, Benene rødgule, Baglaarene 

lidt mørkere. Pronotum c. 1”/s3 Gang' bredere end langt, 

med spredte, yderst fine og utydelige Punkter, der ofte. 

er formede som yderst fine Længderidser. Vingedækkerne 

med rundede Sider, Punkturen fortil ret spredt og tyde- 

ligt rækkevis årdnet Længde 1,6—2 mm. 

Paa tør Bund, udbredt, men ikke almindelig;- paa 
Vortemælk (Euphorbia, bl. a. E. cyparissias). Maj, Juli-— 
Oktober. 
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[A. pygm aea Kutsch. Ligner den foregaaende yderst 
stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten 
nævnte Kendemærker. Længde 1,5—2 mm. 

Denne Art er udbredt i Tyskland, hvor den bl.a. er 
funden i Hamborg- og Lubeckegnen. Den kunde derfor 
maaske ogsaa træffes hos os. Den lever paa Vortemælk 
(Euphorbia, helioscopia og cyparissias, undertiden ogsaa 
E. peplus). Maj, Juni. Æglægning iagttaget i Juni. 

Å.venustula Kutsch. Let kendelig ved Forlaarenes 
Farve. Sort, Oversiden med mørkt blaaligt Metalskær, 
Følehornene rødgule, lidt mørkere mod Spidsen, Benene 
rødgule, Baglaarene samt For- og Mellemlaarenes Rod- 
halvdel sorte. Pandeknuderne ret tydeligt, men ikke saa 
dybt afgrænsede som hos de 2 foregaaende. Pronotum 
omtrent som hos cyanella. Vingedækkerne i Formen min- 
dende mere om euphorbiae end om de 2 foregaaende, 
Punkturen noget varierende, oftest uregelmæssig og lidet 
kraftig. Længde 1,8—2,3 mm. 

i Denne. Art er udbredt i Tyskland, hvor den bl.a. er 
funden i Lubeckegnen, og kunde maaske ogsaa træffes 
hos os. Den lever paa Vortemælk (Euphorbia, især E. cy- 
.parissias og esula) paa aabne Pletter i Skove, ved Vej- 
kanter, paa Enge o.s.v. Maj, Juni, August. Æglægning iagt- 
taget i Maj.] 

16. Longitårsus Latr. 

(Thyamis Steph.). 

Kendelig fra alle vore andre Jordloppeslægter 
ved, at 1. Led paa de paa Skinnebensspidsen ind- 

fæstede Bagfødder er mindst halvt saa langt som 

Skinnebenet. Hovedet oftest med tydelig Pande- 

køl, men som Regel uden tydeligt afgrænsede 

Pandeknuder. Følehornene snart traadformede, snart 

mod Spidsen mere eller mindre tydeligt fortyk- 

kede, hyppigt temmelig lange. Pronotum uden 

Sidefurer eller Tværindtryk. Vingedækkernes Punk- 

tur uregelmæssig eller noget rækkevis ordnet. 

- 
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Baglaarene kraftige, Bagskinnebenenes Endespore 

længere eller kortere. | 

Af nogle Arter forekommer baade vingede og uvingede 

Eksemplarer; de første har da tydelig Skulderbule, som 

derimod mangler hos de sidste. 
Hos Hannen er Følehornene oftest længere, Forfød- 

dernes 1. Led mere eller mindre stærkt udvidet og sidste 

Bugled forsynet med en Grube. ; : 

Longitarsus-Arterne er tildels umaadelig vanskelige. 

at bestemme, idet de ligner hinanden stærkt og varierer 

meget i Henseende til Punktur, Farve, Størrelse o.s. v. 

Særlig kan de hyppigt forekommende umodne Individer, 

der ikke er udfarvede, være ganske ubestemmelige, fordi 

de ofte har en lignende Farve som udfarvede Individer 

af en anden Art. Man maa derfor indsamle rigeligt og ud- 

hærdet Materiale af Arterne, ligesom man nøje bør lægge 

Mærke til Foderplanten. For ingen anden Billeslægt frem- 

byder Foderplanten maaske saa stor en Hjælp ved Be- 

stemmelsen som for Longitarsus. 

Longitarsus-Arterne lever paa urteagtige Planter. 

Blandt Plantefamilierne er det først og fremmest de Ru- 

bladede og de Kurvblomstrede, der huser adskillige Arter, 

men ogsaa til Snerlefamilien, de Maskeblomstrede, de 

Læbeblomstrede og Vejbredfamilien er flere Arter knyt- 

tede. Derimod er ingen Art konstateret at leve paa Kors- 

blomstrede, til Trods for at et Par Arter — saaledes den 

danske L. nasturtii — er opkaldt efter Planter, hørende 

til denne Familie. 

Æggene lægges som Regel paa Rodbladene eller 

Stængelen. Larven lever, saavidt bekendt, i Roden eller . 

den nederste Stængeldel. 

Foruden de hidtil i Danmark fundne Arter er i Ta- 

bellen medtaget 2 Arter (lycopi og nigerrimus), der er 

fundne i Nordtyskland (Hamborg- og Lubeckegnen) og 

derfor ogsaa kunde ventes fundne hos os. For ikke yder- 

ligere at vanskeliggøre Bestemmelsen af de danske Arter 



221 

er der derimod i Tabellen ikke medtaget endnu flere Ar- 

ter, selvom det maa indrømmes, at saadanne muligvis 

kan findes herhjemme; men for at vække Interesse for 

denne Slægt og lette Eftersøgningen af nye Arter er der 

nedenfor efter Beskrivelserne af de i Tabellerne medtagne 

Arter kort gjort Rede for nogle andre Arter og deres 

Foderplanter. 

Efter Farven kan Arterne adskilles i følgende Grup- 

per, der dog paa Grund af Dyrenes stærke Va- 

rieren ikke er skarpt afsondrede. 

Oversigt over Grupperne. 

1. Oversidens Grundfarve gul eller brungul..... 2. 
—… Oversidens Farve mørk, varierende fra rødbrun 

fik sortvelermetalhske LS FE STA Moe 4. 
2. Vingedækkerne med mørkere Søm..…..... 3. Gruppe. 

Vingedækkernes Søm ikke mørkere ......…... 3. 
3.- Undersiden gul eller brungul … ……. :;…. : 1. Gruppe. 

) Undersiden sort eller sortbrun ....:...….. 2. Gruppe. 
4. Oversiden rødbrun eller sortbrun........ 4. Gruppe 

Oversidens Grundfarve sort eller metallisk... 5. 
"5. - Vingedækkerne sorte, med lys Tegning .. 5. Gruppe. 

Vingedækkerne ensfarvet sorte eller metal- 
SKE SES re SEN rl SEMA NU Er ØE 6. Gruppe. 

Denne Gruppeinddeling er lagt til Grund for Arter- 

nes Rækkefølge i de nedenfor givne Beskrivelser, hvor- 

imod der i Oversigten delvis benyttes andre Inddelinger, 

saaledes at man paa dobbelt Maade kan kontrollere Be- 

. stemmelsen. 

Oversigt over Arterne. 

1. Bagskinnebenenes Endespore paafaldende lang, 
c. "/s saa lang som 1. Bagfodsled. Oversidens 
Grundfarve gul. Stor, 3—4 mm. Paa Konge- 

Sr) NE SR IRS SES USSR 45: 50 AE SEES LS KOROREE RE ene T.tåbidus. 
Bagskinnebenenes Endespore kortere, ikke nær 

1/3 saa lang som 1. Bagfodsled. Mindre, 1,3— 
; REE SOUND EEN TR ve EEG FR RENSE RAND EDR SEES RSSEREE ES sene 4 

2. Baglaarene gule, med sort Spidshalvdel; Krop- 

- 
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pen hvidgul. Vingedækkerne med meget fin 
Punktur og tydelig Skulderbule. AE REDE 2,2— 
2,6 mm. Paa Kurvblomstrede... 3. ochroleu cUuS. 

Baglaarene anderledes farvede, i modsat Fald 
Kroppens Farve mørkere .................. 3. 

. Følehorn og Ben ensfarvet sorte eller SOoTt- 
brune. Kroppen sort, kort, højthvælvet. 
Fængde SÆL Sms ME nigérrimus. 

Følehorn og Ben i hvert Fald delvis lyse .... 4. 
.…. Vingedækkernes Bagrand med lange, udstaaende 

Haar, af hvilke det, som er nærmest Søm-. 
spidsen, er mindst halvt saa langt.som 1. Bag- 
fodsled. Kroppens Farve normalt rødbrun. 
Længde 1,8—2,5 mm...........…. 17.brunneus. 

De udstaaende Haar paa Vingedækkernes Bag- 
rand korte eller temmelig. korte, Haaret ved 

: Vingedækkernes Sømspids ikke halvt saa 
langt som 1. Bagfodsled.......:........... Bi 

.. Pandeknuderne tydelige, bagtil afsræneede af 
fine, tydelige Pandelinier. Lille, 1,3—1,8 mm. 
Vingedækkerne gulbrune, ofte med mørk 
Søm, kraftigt punkterede. Paa Læbeblom- 
fede TT ao METTE KE UN AN HESS lycopi. 

Pandeknuderne ikke tydeligt afgrænsede bagtil; 
i modsat Fald betydeligt større ............ 

.. Oversidens Grundfarve gul, brungul eller brunlig T. 
Oversidens Grundfarve sort eller brunsort.... 20. 
Forføddernes 2. Led betydeligt længere end Å 

bredt. Ret stor, 2,3—3,2 mm. Oversiden gul. 
Båd Rubladede sr Fl Een 8. exolétus. 

Forføddernes 2. Led ikke eller kun lidt længere 
End DRE EF TE ae BD RA ER SNERRE SERRA REN 8. 

Følehornene mod Spidsen tydeligt fortykkede, 
2. Led lidt længere end 3. og næppe kortere 
end 4., 9. og 10. Led højst dobbelt saa lange 
som brede. Lille, 1,4—1,8 mm. Vingedækkerne 
gule, meget fint, ofte udvisket punkterede. 
ISEN EAU SKE DEN OR UD RET EDER SEES E DENE NE RU een. 9. praténsis. 

Følehornenes 2. Led ikke længere end 3. og 
betydeligt kortere end 4., i modsat Fald 

" Vingedækkerne kraftigt punkterede ......... 9. 
. Vingedækkerne gule, med. mørk Søm og Side- 

rand, der bagtil forener sig med hinanden, 
saa at Spidsen ogsaa er mørk. Længde 1,5— 
2 mm. Paa Rubladede............. 14. nasturtii. 

Vingedækkerne uden mørkere Søm eller med 



10. 

br: 

12: 

15: 

14. 

IS: 
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en mørk Søm, der ikke strækker sig omkring 
Vinsedækkespidsens ye see Es RS 10. 

Vingedækkerne temmelig fint, fint eller endog 
udvisket punkterede. Baglaarene ikke sorte 
eller sortbrune (undtagen hos suturellus)... 11. 

Vingedækkerne kraftigt eller temmelig kraftigt 
punkterede. Baglaarenes Ryg sort eller sort- 
brun (undtagen hos rubiginosus og luridus). 15. 

Baglaarenes Ryg sort elier brunsort. Følehor- 
nene mørke mod Spidsen. Vingedækkerne 
temmelig brede og hvælvede, ofte med mørk 
Søm. Længde 1,8—2,5 mm. Paa Brandbæger 

10. suturéllus. 
Baglaarenes Ryg gullig eller brunrød ........ 12: 
Følehornene ret kraftige, 2. Led næppe dobbelt 

saa langt som bredt, tydeligt kortere end 3. 
Større, 2,5—3,5 mm. Paa Brandbæger 1.jacobaåeae. 

Følehornene tynde, 2. Led over dobbelt saa 
” langt som bredt, ikke eller næppe kortere 
end 3. Mindre, 1,8—2,5 mm. :... 5777477. 13. 

Følehornene mod Spidsen sortbrune; Hovedet 
mørkebrunt Paa Følfod: AA: DI: 6.gråcilis. 

Følehornene mod Spidsen ikke eller kun lidt 
mørkere; Hovedet gult eller brunrødt ...... 14. 

Vingedækkerne meget fint punkterede, ret hvæl- 
vede, oftest uden tydelig Skulderbule. Føle- 
hornene hos g omtrent saa lange som, hos 9 
lidt kortere end Kroppen. Oftest paa Kurv- 
blomstrede, især Hjortetrøst ...... 4.succineus. 

" Vingedækkerne. temmelig fint, men meget tyde- 
ligere punkterede, med tydelige Skulderbuler 
og paa Ryggen lidt fladtrykte. Følehornene 
hos $ lidt, hos 2 noget kortere end Kroppen. 
Paa Ager-Snerle SETE FAD GE Sa Sas ske pellrerdus 

Følehornene lange, paafaldende tynde, mod 
Spidsen ikke eller kun lidt mørkere, kt + 2. 
+- 3. Led meget kortere end 4. —+ 5. k: 6. Led 
(omtrent som Forholdet 10 til 13). Kroppen 
som - Regel ensfarvet brungul. Paa Gærde- 
SMEDE ASAA es MeD ENT TA Sae 2.rubigindsus. 

Følehornene kortere, ikke paafaldende tynde, 
1.+2.+3. Led næppe kortere end 4. Te: 
+ 6. Led VEL rt Mate 0 Sae DE dEn RE EST ERE NR REE Ser 16. 

1) Meget sjældent danner L. suturellus en Undtagelse, men denne Art 

har bredere og finere punkterede Vingedækker. end L. nasturtii, 

= 
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23. 
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Vingedækkerne brunrøde eller brune, Hovedet 
ikke paafaldende mørkere. Følehornene mod 
Spidsen tydeligt fontykkede: Længde 1,5— 
BROS IEA AAN ERA E SET NR Myre HAESREEE S es 16. luridus. 

Vingedækkernes Grundfarve gul eller brungul, 
Hovedet som Regel meget mørkere. Føle- 
hornene mod Spidsen kun svagt fortykkede. 17. 

Vingedækkernes bageste Parti mere tilsmalnet 
end sædvanligt, tæt og kraftigt punkteret, 
ganske lidt fladtrykt. Pronotum rødgult eller 
rustrødt, uden Metalskær, Bagskinnebenene 
oftest mørke. Længde 2—3 mm. Paa Pile- 
UFL K SER SE SE RER" VOGN BaRe .. 11. melanocéphalus. 

Vingedækkernes bageste Parti normalt, ikke 
” særlig tæt og kraftigt punkteret............ 18. 
Pronotum uden Metalskær, gulbrunt eller rust- 

rødt. Vingedækkerne ret korte, Sømmen i det 
højeste yderst smalt mørk. Mindre, 1,5— 
PAT MM NES, EN Ga, ARDEN ESS KEE NS 15. curtus. 

Pronotum med svagt Metalskær. Vingedækkerne 
mere aflange, Sømmen oftest tydeligt mørk. 
SØREN SES MMS DLR NA SER ERE SEEREN 19. 

Bagføddernes 1..Léd næppe længere end de øv- 
rige Led tilsammen. 3. og 4. Fodled mørkere 
end 1. og 2. Led. Større, 2—3 mm 12. atricillus. 

Bagføddernes 1. Led tydeligt længere end de 
øvrige Led tilsammen. 3. og 4. Fodled næppe 
mørkere end 1. og 2. Led. Mindre, 1,8— 
PAS ET DNS GES RED REE EN SEERE is suturålis. 

Vingedækkerne meget fint, noget udvisket punk- 
terede. Mindre, 1,3— 3116 MM SIANVSES 22. pårvulus. 

Vingedækkerne kraftigt eller temmelig kraftigt 
punkterede. Større, 1,5—3 mm .....:........ 21: 

Vingedækkerne, sørte,. med gul Tegning JES ORE TEN 22. 
Vingedækkerne ensfarvet SOME ER EN AE 23. 
Mindre, 1,5—2 mm. Vingedækkerne korte, stærkt 

hvælvede, med en gul Plet bagtil. Paa Maske- 
blomstre de AE ES SE Er NR DE 19. holsåticus. 

Større, 2,4—3 mm. Vingedækkerne mere aflange, 
ikke særlig stærkt. hvælvede, oftest hvert 

" med 2 gule. Pletter. Paa Hundetunge....... 
18. quådriguttåtus. 

Vingedækkerne bagtil bredt afstudsede, paa Si- 
den paafaldende stærkt, lodret nedfaldende 
paa det Sted, hvor Baglaarene ligger til .... 

20. anchusae. 
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Vingedækkerne ikke bredt afstudsede bagtil, 
ikke paafaldende stærkt nedfaldende paa 
Sydens E SNS MENE OSSE Er Ås od NR 24. 

24. Bagføddernes 1. Led betydeligt over halvt saa 
langt som Bagskinnebenet og betydeligt læn- 
gere end 2.—4. Fodled. Længde 2—2,4 mm. 

alle niger. 
Bagføddernes 1. Led ikke over halvt saa langt 

som Bagskinnebenet og ikke eller næppe 
længere endt 2: AF FO de PS! 

25. Større, 2,4—3 mm. Paa Hundetunge.......... 
18. quådriguttåtus 

— var.immaculåtus. 
Mindre ls 22 Tam 3 ARE ERE 16. låridus. 

1. Gruppe. 

- Kroppen paa Oversiden gul eller gulbrun, paa 

Undersiden som Regel ikke eller kun lidt mørkere 

og ikke sort eller mørkebrun. Vingedækkernes Søm 

"som Regel ikke mørkere. Panden bagtil ofte fint 
tværridset, men som Regel ikke tydeligt chagri- 

oneret og derfor ret blank. Følehornene ikke for- 

tykkede mod Spidsen, 2. Led betydeligt kortere 

end 4., 9. og 10. Led over dobbelt saa lange som 

brede. Vingedækkernes Punktur fin, undtagen hos 

L. rubiginosus. Baglaarene ikke paafaldende mørke, 

undtagen hos L. ochroleucus. Bagskinnebenenes 

Endespore kort eller meget kort. Bagføddernes 

1. Led ikke eller EDP længere end de andre Led 

tilsammen. 

Paa Kurvblomstrede eller Snerle. 

1.L.jacobåaeae Waterh. (tåbidus Panz., Weise). Næst- 

efter L. tabidus vor største Art, kendelig fra de andre af 

Gruppens Arter ved Størrelsen, de normalt temmelig 

matte Vingedækker og de noget kraftige Følehorn, hvis 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. SUSE 
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2. Led er tydeligt kortere end 3. Okkergul, Undersiden og 

Baglaarene ofte lidt mørkere, Følehornene mod Spidsen 

mere eller mindre tydeligt mørkere. Pronotum betydelig 

bredere end langt, yderst fint punkteret, - næppe synligt 

chagrineret. Vingedækkerne med en lille Skulderbule 

(Flyvevingerne udviklede), fint punkterede, næppe synligt 

chagrinerede. Bagskinnebenenes Endespore meget kort, 

ikke længere end 1. Bagfodsleds Rodbredde. Længde 2,5— 

3,5 mm. : 

åg: For- og Mellemføddernes 1. Led noget udvidet. 

Af Arterne udenfor 1. Gruppe kan denne Art paa 
Grund af sin Størrelse og Farve kun tænkes forvekslet 
med L. exoletus, melanocephalus og atricillus; disse har 
dog alle meget mørkere Baglaar, den første tillige længere 
1. og 2. Fodled paa Forfødderne, de to sidste tillige meget 
stærkere Punktur paa Vingedækkerne, hvis Søm oftest er 
mørk. 

Udbredt og temmelig almindelig paa Engbund, f. Eks. 
Skovenge; paa Eng-Brandbæger (Senecio Jacobaea); Au- 
gust—September. Æglægning iagttaget i begge disse Maa- 
neder. 

2. L. rubiginåsus Foudr. Kendelig fra Gruppens 

andre Arter ved Vingedækkernes kraftigere Punktur. Tem- 

melig blank, Oversiden ikke eller kun yderst svagt cha- 
grineret; brungul, sjældent noget mørkere og da med 

endnu mørkere Hoved og undertiden tillige Vingedække- 

søm; Følehornene mod Spidsen i det højeste lidt mørkere, 

Baglaarene undertiden brunlige. Pronotum betydeligt bre- 

dere end langt, Punkturen oftest ret kraftig. Vingedæk- 

kerne ægformede, oftest uden Skulderbule, idet Flyve- 

vinger mangler, Punkturen kraftig, ofte noget rækkevis 

ordnet. Længde 1,8—2,7 mm. 
g: Forføddernes 1. Led næppe udvidet. Følehornene 

kun meget lidt (hos 2 noget) kortere end Kroppen. 

Af Arterne udenfor 1. Gruppe kan denne Årt tæn- 
kes forvekslet med L. melanocephalus, atricillus, sutura- 
lis, luridus og curtus, men fra disse adskilles den uden 
Vanskelighed, bl. a. ved de meget slanke, mod Spidsen 
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"ikke fortykkede, meget lange Følehorn, der mod Spidsen 
"i det højeste er lidt mørkere. 

Udbredt, men vistnok ikke almindelig. Den fore- 
trækker fugtig Bund og lever paa Gærde-Snerle (Convol- 
vulus sepium). Juli—September. Æglægning iagttaget i 
August. 

3. L. ochroléucus Marsh. Kendelig fra alle vore 

andre Arter ved den hvidgule Farve i Forbindelse med 

Baglaarenes sorte eller sortbrune Spidshalvdel og de oftest 

mørke 3. og 4. Fodled. Vinget. Hvidgul, Følehornene mod 

Spidsen sorte eller brune, Pronotum næppe, Vingedækkerne 

yderst fint chagrinerede. Pronotum betydeligt bredere end 

langt, spredt og yderst fint punkteret. Vingedækkerne paa 

Ryggen lidt fladtrykte, Skulderbulen kraftig, Siderne i for- 

reste Halvdel næppe eller kun svagt rundede. Punkturen 

fin, men ret tæt. Forføddernes 2. Led. tydeligt længere end 

bredt. Længde 2,2—2,6 mm. 

&: Forføddernes 1. Led næppe udvidet. Sidste Bugled 

med en oval, bagtil fordybet Længdegrube. 

.. Udbredt, men vistnok ret sjælden og ofte kun enkelt- 
vis. Den lever paa Alm. Røllike (Achillea millefolium); i 
Udlandet er den funden i Antal paa Lugtløs Kamille 
(Matricaria inodora) og paa Brandbæger (i Antal paa Se- 
necio vulgaris og mere enkeltvis paa S. Jacobaea). Juni— 
August. 

4. L. succineus Foudr. (laevis All.) (Fig. 76). Denne 
Gruppens almindeligste Art er kendelig fra de andre 

Arter i Gruppen ved de meget fint og udvisket punk- 

terede, højt hvælvede Vingedækker, der mangler Skulder- 

bule (undtagen hos en sjælden, vinget Form) og de lange, 

lyse Følehorn. Rødgul eller brungul, sjældent noget mør- 

kere, Følehornene mod Spidsen ikke tydeligt mørkere, 

Baglaarene ofte noget brunrøde, Vingedækkerne under- 

tiden med nogle mørkere, gennemskinnende Længde- 

striber. Pronotum betydeligt bredere end langt, Chagri- 

… neringen varierende i Styrke, ofte meget svag, Punkturen 

meget fin. Vingedækkerne ret smalle, især hos 3, Cha- 

ANSE 
- 
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grineringen oftest yderst svag og utydelig. Længde 1,8— 

2,4 mm. 

åg: Følehornene c. saa re som (hos 2 lidt kortere 

end) Kroppen. 

Af Arterne udenfor 1. Gruppe kan L. succineus kun 
tænkes forvekslet med L. gracilis, men denne Art har 

noget fladere, hvidgule 
Vingedækker, med. tydelig 
Skulderbule, kortere. Føle- 
horn, der oftest er noget 
mørkere mod Spidsen, og 
som Regel meget mørkere 
Hoved. 

En af vore almindeligste 
Longitarsusarter. Den le- 
ver paa Kurvblomstrede, 
især paa Hjortetrøst (Eu- 
patorium cannabinum), 

men ogsaa paa Alm. Røl- 
like (Achillea millefolium), 
Brandbæger  (Senecio), 

Hvid Okseøje (Chrysan- 
themum == leucanthemum) 
og … vistnok Mark-Bynke 
(Artemisia campestris). 
Æglægning er iagttaget i 
"August og Oktober. 

5.L.pellucidus Foudr. 

Nærbeslægtet med den 

foregaaende, men adskilt 

fra den ved de i Over- 
Å £ i sigten nævnte Kendemær- 

Fig. 76. Longitarsus succineus. b ES ESBEN 
SEE ker. Endvidere er Vinge= 

dækkernes Sider fortil min-. 

dre stærkt rundede og Følehornene ofte lidt mørkere mod 

Spidsen. Som Regel vinget. Pronotums Punktur fin, men 

ret tydelig, Chagrineringen næppe synlig. Vingedækker- 

nes Punktur fortil oftest noget skraat rækkevis ordnet, 

Chagrineringen meget svag. Længde 2—3,5 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led tydeligt udvidet. 
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Af Arterne udenfor 1. Gruppe kan denne Art tænkes 
- forvekslet med L. gracilis, der dog er kendelig ved svagere 
Punktur paa Vingedækkerne og normalt meget mørkere 
Hoved. L. exoletus, melanocephalus og atricillus er alle 
gennemsnitlig større og har ligesom L. suturalis og sutu- 
rellus meget mørkere Baglaar. 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden. Den lever paa 
Ager-Snerle (Convolvulus arvensis); Juni—September. Æg- 
lægning iagttaget i August og September. 

2. Gruppe. 

Kroppen paa Oversiden gul eller gulbrun, paa 

Undersiden som Regel overvejende sort eller 

mørkebrun. Vingedækkernes Søm ikke tydeligt 

mørkere, undtagen hos L. gracilis var. Poweri og 

meget sjældent hos L. pratensis. Panden bagtil 

oftest fint. tværridset og ret blank, kun hos L. pra- 

tensis tydeligt chagrineret og mat. Følehornene 

kun svagt fortykkede mod Spidsen, 2. Led meget 

kortere end 4., 9. og 10. Led over dobbelt saa 

lange som brede (en Undtagelse danner L. pra- 

tensis). Bagføddernes 1. Led omtrent af samme 

Længde som de øvrige Led tilsammen. 

6. L. gråcilis Kutsch. Kendelig fra Gruppens andre 

Årter ved Vingedækkernes meget fine, noget udviskede 

Punktur i Forbindelse med de slanke Følehorn. Som Regel 

vinget. Oversiden hvidgul, Hovedet og undertiden ogsaa 

Pronotum mørkebrunt, Vingedækkerne hyppigt(var.Påweri 

All.) med mørk Søm, Følehornene mod Spidsen sortbrune, 

Baglaarene ofte rustrøde. Pronotums og Vingedækkernes 

Chagrinering yderst svag. Pronotum meget .bredere end 

langt, Punkturen fin, ofte næppe synlig. Vingedækkerne 

med tydeligt udstaaende Skuldre og fortil kun svagt run- 

. dede Sider. Længde 1,8—2,5 mm. 

re 



230. 

&g: Forføddernes 1. Led svagt, men dog tydeligt ud- 

videt. i 

Af Arterne udenfor 2. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. succineus og pellucidus, se foran under 
disse Arter, samt med L. suturellus; denne afviger dog 
tydeligt ved mørkere, bredere, paa Siderne stærkere run- 
dede Vingedækker og mørkere Baglaar. 

Denne Art har tidligere været: overset herhjemme, 
men er vistnok udbredt og næppe særlig sjælden. Den 
lever paa Følfod (Tussilago farfara), især paa aaben, leret 
Bund, og kan ofte bankes i Hundredvis af Bladene. Den 
kommer i Reglen først frem omkring Begyndelsen af 
September. Æglægning iagttaget i denne Maaned og i Okto- 
ber. I England angives Arten at leve paa Eng-Brandbæger 
(Senecio Jacobaea). 

7. L.tåbidus Fabr. (verbåsci Panz., Weise). Kende- 

lig fra alle vore andre Arter ved Størrelsen og Bagskinne- 

benenes lange Endespore. Vinget. Oversiden blank, brun- 

gul, Vingedækkerne bleggule (naar Dyret er dræbt, bliver 

hele Oversiden oftest mørkere brungul), Følehornene mod 

Spidsen og Baglaarene ofte noget mørkere. Pronotum be- 

tydeligt bredere end langt, ikke chagrineret, fint, ofte 

utydeligt punkteret. Vingedækkerne temmelig brede, yderst 

svagt chagrinerede, Punkturen ret fin, ofte noget udvisket. 

Længde 3—4 mm. 

åg: Følehornene lidt længere end hos 2%. Forføddernes 

1. Led kun yderst svagt udvidet. 

Udbredt, men sjælden. Paa Artersaf Kongelys (Ver- 
bascum,”især vistnok V.nigrum, men ogsaa V. thapsus 
og lychnitis), hyppigst siddende paa de store Rodblade. 
Fra Juli. Æglægning iagttaget i Åugust. Larven lever i den 
øverste Del af Roden, Forpupningen sker i Jorden. 

8. L. exolétus L. (femorålis Marsh.). Adskilt fra 
Gruppens andre Arter ved Størrelsen i Forbindelse med 

Forføddernes længere 2. Led og de sortplettede Baglaar. 

Oftest vinget. Temmelig smal. Hovedet brunligt, Pronotum 

og Vingedækkerne brungule, de sidste oftest lysest, Føle- 
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horn og Ben brungule, de første. mørkere mod Spidsen, 

Baglaarenes Ryg mod Spidsen med en sort eller sort- 

" brun Plet. Pronotum kun c.”/3 bredere end langt, Cha- 

grineringen og Punkturen varierende i Styrke. Vingedæk- 

kerne oftest med tydeligt fremstaaende Skuldre, Chagri-" 

neringen svag, Punkturen temmelig fin og tæt. Længde 

2,3—3,2 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led svagt, men tydeligt udvidet, 

parallelsidet. 

Af Arterne udenfor 2. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. jacobaeae — se ovenfor under denne 
Årt — samt med L. suturellus, melanocephalus, atricillus 
og suturalis; disse 4 Arter har dog alle kortere 2. Led 
paa Forfødderne og kortere Pronotum, og yderligere har 
"den første meget bredere Vingedækker, den anden kraf- 
tigere Punktur paa Vingedækkespidsen og de to sidste 
normalt Metalskær paa Pronotum. 

Almindelig, især paa tør Bund, f. Eks. i Grusgrave; 
paa Rubladede, især Oksetunge (Anchusa officinalis), 
Slangehoved (Echium vulgare) og Hundetunge (Cynoglos- 
sum officinale). Æglægning iagttaget i Juni, Juli og August. 

9. L. praténsis Panz. (pusillus Gyll.). Let kendelig 

fra Gruppens andre Årter ved den ringe Størrelse og de 

forholdsvis. korte, mod Spidsen tydeligt fortykkede Føle- 

horn. Flyvevingerne snart fuldkommen udviklede, snart 

rudimentære. Oversiden som Regel temmelig mat paa 

Grund af tydelig Chagrinering, gul, Hovedet brunligt eller 

brunsort, Pronotum ogsaa ofte ret mørkt, Vingedækkerne 

undertiden med mørkere Søm, Følehorn og Ben brun- 

gule, de første mørke mod Spidsen, Baglaarene ofte mørke. 

Hovedet med ret flad Pandekøl, der ikke som hos de 

fleste andre Arter er blank, men ret mat paa Grund af 

fin Chagrinering. Pronotum omtrent dobbelt saa bredt 

som langt, Punkturen meget fin. Vingedækkerne meget 

fint, ofte noget udvisket punkterede. Længde 1,4—1,8 mm. 

g: For- og Mellemføddernes 1. Led temmelig stærkt 

udvidet. 

- 



232) 

Af Arterne udenfor 2. Gruppe kan denne Art paa 
Grund af sin ringe Størrelse kun tænkes forvekslet med 
L. nasturtii, lycopi og curtus. Disse har imidlertid alle 
kraftigere punkterede Vingedækker; den første adskiller 
sig yderligere ved Vingedækkernes Tegning, den anden 
ved de bagtil tydeligt afgrænsede Pandeknuder og den 
sidste ved længere og slankere Følehorn. 

Meget almindelig paa Arter af Vejbred (Plantago, især 
Pl. lanceolata, men ogsaa Pl. maritima og major). BET KE; 
ning iagttaget i April og September. 

3. Gruppe. 

Hovedet som Regel mørkt. Pronotum hyppigt 

mørkt, undertiden med svagt Metalskær. Vinge- 

dækkerne gule eller brungule, som Regel med 

mørk Søm (jfr. i denne Henseende ovenfor under 

L. rubiginosus, gracilis og pratensis), undertiden 

tillige med mørk Siderand. Undersiden oftest mørk. 

Følehornene mod Spidsen mørkere, 2. Led bety- 

deligt kortere end 4., 9. og 10. Led mindst dobbelt 

saa lange som brede. Baglaarene mørke (hos. lycopi 

dog ofte kun i ringe Grad). Bagskinnebenenes 

Endespore kort eller temmelig kort. 

10. L. suturéllus Duftschm. Adskilt fra Gruppens 

andre Årter ved de temmelig brede og hvælvede, paa 

Siderne ret stærkt rundede, meget fint punkterede Vinge- 

dækker. Vinget eller uvinget. Hovedet sort eller brunsort, - 

Pronotum mørkebrunt, undertiden delvis eller helt brun- 

rødt eller endog rødgult, Vingedækkerne rødgule, hyppigst 

med mørk. Søm, der undertiden bagtil fortsættes omkring 

Spidsen; meget sjældent er Vingedækkerne overvejende 

rødbrune. Følehornene rødgule, mod Spidsen sorte eller 

mørkebrune; Benene rødgule, Baglaarenes Ryg mørk; 

undertiden er Benene i større Udstrækning mørke. Pan- 
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den kun meget svagt chagrineret. Pronotum betydeligt 

bredere end langt, fint chagrineret, meget fint punkteret. 

Vingedækkerne yderst svagt chagrinerede. Bagføddernes 

1. Led c. saa langt som de øvrige Led tilsammen. Længde 

1,8—2,5 mm. 

gg: Forføddernes 1. Led tydeligt, men ikke ret stærkt 

udvidet. 

Af Arterne udenfor 3. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. gracilis og exoletus, se foran under 
disse Arter, samt med L. brunneus, der dog let kendes 
ved de lange Haar paa Vingedækkernes Spidsrand. 

Udbredt, men vistnok ikke almindelig. Paa Arter af 
Brandbæger (Senecio, f. Eks. S. Jacobaea), undtagelsesvis 
ogsaa paa Følfod (Tussilago farfara). Især paa fugtig Bund; 

” Maj—September; overvintrer som Imago; Æglægning iagt- 
taget i Maj. 

11. L. melanocéphalus Degeer (atricapillus Duft- 

schm.). Adskilt fra Gruppens andre Arter ved det tilsmal- 

nede, tæt og kraftigt punkterede Bagparti af Vingedæk- 

kerne, fra de 2 følgende Arter yderligere ved Pronotums 

Mangel paa Metalskær og fra de andre ved gennemsnitlig 

betydeligere Størrelse. Vinget. Blank, Hovedet sort eller 

mørkebrunt, Pronotum rødgult eller rustrødt, Vingedæk- 

kerne brungule, som Regel med smalt mørk Søm, Føle- 

hornene sorte eller sortbrune, lysere mod Roden, Benene 

brungule, Baglaarene og som oftest ogsaa Bagskinne- 

benene sorte eller sortbrune, ogsaa de andre Laar og 

Skinneben er hyppigt noget mørke. Panden fint tvær- 

ridset og punkteret. Pronotum meget bredere end langt, 

som Regel uden Chagrinering, Punkturen varierende, hyp- 

”pigst fin. Vingedækkerne næppe chagrinerede, Punkturen 

som Regel temmelig kraftig og noget rækkevis ordnet; 

Tilsmalningen bagud begynder længere fremme end. hos 

de nærstaaende Arter, hvad der giver denne Art en ejen- 

.dommelig Form, saa at den for den øvede som Regel alle- 

rede herved er kendelig. Bagføddernes :1. Led tydeligt 

længere end de øvrige Led tilsammen. Længde 2—3 mm. 

- 
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å: Forføddernes 1. Led usædvanligt stærkt udvidet, 

bredere end 3. Led, Mellemføddernes 1. Led noget udvidet. 

Af Arterne udenfor 3. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. jacobaeae og exoletus, se foran under 
disse. 

Denne varierende, men dog som Regel let kendelige 
Årt er meget almindelig. Den lever paa Arter af Vejbred 
(Plantago, især Pl. lanceolata, sjældnere Pl. major og me- 
dia). Den tages hyppigst i August og September, men dog 
ogsaa i Forsommeren. Overvintrer som Imago. Æglæg- 
ning iagttaget om Foraaret. ) 

12. L.atricillus L. Adskilt fra den følgende Art ved 

de i Oversigten angivne Skelnemærker og fra de andre 

Arter let kendelig dels ved Størrelsen, dels ved Pronotums 

Metalskær. Flyvevingerne oftest rudimentære. Hoved og 

Pronotum rødbrune eller brune, med svagt Metalskær, 

Hovedet som Regel mørkest; Vingedækkerne brungule 

med smalt mørk Søm, Følehornene sorte eller mørke- 

brune, med lys Rod, Benene gule, Baglaarenes Ryg samt 

3. og 4. Fodled mørke. Hovedet meget fint tværridset eller . 

chagrineret. Pronotum meget bredere end langt, Chagri- 

neringen og Punkturen variabel, den første som Regel 

tydelig, den sidste som Regel ret tæt og kraftig. Vinge- 
dækkerne fint chagrinerede, Punkturen som Regel temme- 

lig tæt og kraftig. Bagføddernes 1. Led c. saa langt som de 

øvrige Led tilsammen. Længde 2—3 mm. 
g: Forføddernes 1. Led ret stærkt udvidet, men be- 

tydeligt svagere end hos den foregaaende; Mellemfødder- 

nes 1. Led svagt udvidet. ; 

Af Arterne udenfor 3. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. jacobaeae og exoletus, se foran under 
disse. 

Almindelig, især i August og September, men ogsaa 
i Forsommeren. Foderplanten kendes ikke med. Sikker- 
hed; den angives af nogle at være Sneglebælg (Medicago). 
eller: Esparsette (Onobrychis), men denne Angivelse 
trænger til nærmere Bekræftelse, saa meget mere som 
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ingen anden Longitarsus-Årt vides at være knyttet til 
Ærteblomstrede. 

13. L. suturålis Marsh. Ligner den foregaaende 

stærkt, men adskiller sig fra den ved de i Oversigten 

nævnte Skelnemærker samt ved, at Pronotum som Regel 

er noget mørkere, Vingedækkernes Skuldre som Regel 

tydeligere fremtrædende, deres Sider fortil lidt mindre 

stærkt rundede og deres Punktur fortil oftest lidt tyde- 

ligere rækkevis ordnet. Undertiden har Vingedækkerne 

en mørk Længdestribe langs Sideranden. Vinget. Længde 

1,8—2,2 mm. 

g: Vistnok omtrent som den foregaaende. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 2 danske Eksem- 
plarer, det ene fundet i Egnen ved Ry, d.”/1 1921, det 
andet ved Øverød. d.%/s 1922. Muligvis har Arten dog 
været noget overset herhjemme. Foderplanten kendes 
ikke med Sikkerhed; nogle anfører Læge-Stenfrø (Litho- 
spermum officinale) og Læge-Kulsukker (Symphytum offi- 
cinale), andre formoder, at Årten er knyttet til Ager-Snerle 
(Convolvulus arvensis) eller til Adonis (Adonis). 

14. L. nasturtii Fabr. Adskilt fra Gruppens andre 

Årter (bortset fra en sjælden Varietet af L. suturellus) 

ved, at Vingedækkesømmens mørke Farve fortsætter sig 

omkring Spidsen og videre frem langs Sideranden, fra de 

4 foregaaende tillige ved mindre Størrelse og fra L. me- 

lanocephalus og suturalis, hvilken sidste Art er den, som 

stærkest ligner L. nasturtii,tillige ved, at Bagføddernes 1. Led 

"kun er c. saa langt som de øvrige Led tilsammen. Vinget 

eller uvinget. Hoved og Pronotum sorte eller brunsorte, 

ofte med meget svagt Metalskær, Vingedækkernes Grund- 

farve gul eller brungul, Følehornene sorte eller sortbrune, 

lyse mod Roden, Benene brungule, Baglaarene sorte. 

Panden fint tværridset eller chagrineret. Følehornene mod 

" Spidsen tydeligt fortykkede. Pronotum betydeligt bredere 

end langt, fint chagrineret, Punkturen oftest ret fin. Vinge- 
dækkerne fint chagrinerede, Punkturen varierende i Styrke, 

- 
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oftest næppe saa kraftig som hos L. suturalis. Længde 

1,5—2 mm. 

g: Forføddernes 1. Led Fin meget svagt udvidet. 

Paa Grund af Farven og Størrelsen vil denne Art 
vanskeligt kunne forveksles med Arter udenfor 3. Gruppe: 

Udbredt og vistnok ikke ret sjælden. Den lever paa 
Rubladede, saasom Hundetunge (Cynoglossum officinale), 
Oksetunge (Anchusa officinalis), Slangehoved (Echium vul- 
gare), Lungeurt (Pulmonaria officinalis) og Kulsukker (Sym- 
phytum officinale). Un SE PENDDEE: Æglægning iagttaget 
i Maj og Juni. 

[L. lycopi Foudr. Kendelig fra alle de andre her be- 
handlede Arter ved de bagtil tydeligt afgrænsede Pande- 
knuder i Forbindelse med den ringe Størrelse. Som Regel 
vinget. Brungul, Hovedet og undertiden Pronotum mør- 
kere, Vingedækkernes Søm ofte smalt mørk, Sideranden 
meget sjældent ogsaa mørk, Følehorn og Ben brungule, 
de første mod Spidsen og Baglaarene mørkere. Panden 
tydeligt chagrineret. Følehornene mod Spidsen tydeligt 
fortykkede. Pronotum betydeligt bredere end langt, med 
eller uden Chagrinering, Punkturen ret fin. Vingedæk- 
kerne fint chagrinerede, Punkturen varierende, som Regel 
kraftig og tydeligt rækkevis ordnet. Længde 1,3—1,8 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led svagt udvidet. 

Af denne Art, der af Schiødte opgives som dansk, 
foreligger i Samlingerne ingen danske Eksemplarer, men 
da Arten er funden saa langt mod Nord som i Hamborg- 
egnen, vil den muligvis kunne opdages ogsaa i Danmark. 
Den lever paa fugtig Bund, f. Eks. ved Bredden af Vand- 
løb, paa Læbeblomstrede, saasom Sværtevæld (Lycopus 
europaeus), Mynte (Mentha aquatica, arvensis og rotundi- 
folia) og Korsknap (Nepeta hederacea). Une SE ESS 
Æglægning iagttaget i Maj og Juni.] 

15. L. curtus All. Adskilt fra den foregaaende ved 

de utydeligt afgrænsede Pandeknuder og lidt betydeligere 

Størrelse og fra L. nasturtii ved Farven. Som Regel vinget. 

Brungul, Hovedet sort eller brunsort, Vingedækkernes 

Søm ofte ganske smalt mørk, Følehornene mod Spidsen 

mørke, Baglaarene mørke. Panden yderst fint chagrineret. 
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Pronotum betydeligt bredere end langt, meget fint chagri- 

neret, Punkturen ret fin, Farven ofte noget mere rødlig 

end Vingedækkernes. Disse over de stærkt fremtrædende 

Skuldre meget bredere end Pronotum, ret stærkt hvælvede 

og bagtil kort tilsmalnede, Siderne fortil næppe rundede 

og omtrent parallelle, Chagrineringen fin, Punkturen ret 

kraftig, ofte noget rækkevis ordnet. Længde 1,5—2 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led tydeligt udvidet. 

" Af Arterne udenfor 3. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. rubiginosus, se foran under denne, og 
især med lyse, umodne Stykker af L. luridus. Fra disse 
kan udhærdede Stykker af L. curtus dog kendes ved det 
mørkere Hoved; umodne Stykker af de 2 Arter er der- 
imod ofte meget vanskelige at adskille, men L. curtus 

” kan dog kendes ved tydeligere fremstaaende Skuldre, for- 
til mere rette Sider paa Vingedækkerne og disses kortere 
Runding bagtil, der. bevirker, at Vingedækkerne, set i Pro- 
fil, er mere brat nedfaldende mod Spidsen end hos L. 
luridus. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 3 danske Stykker, 
to fra Falster og et fra Nordsjælland. Arten træffes vist- 
nok bedst paa fugtig Skovbund og lever paa Rubladede, 
bl. a. Lungeurt (Pulmonaria officinalis), maaske ogsaa 
Slangehoved (Echium vulgare) og Forglemmigej (Myosotis). 
September. 

4. Gruppe. 

Oversiden rødbrun eller brunsort, sjældent 

næsten helt sort. Bagskinnebenenes Endespore kort. 

16. L. låridus Scop. En meget almindelig og stærkt 

varierende Art. Som Regel uvinget. Lysere eller mørkere 

brunlig, Vingedækkerne undertiden mørkere langs Sømmen 

eller tillige langs Sideranden; ofte breder den mørke Farve 

sig, såa at Oversiden er overvejende brunsort eller sort, 

dog skinner en lysere Farve i Reglen igennem for- og 

- bagtil. Følehorn og Ben brungule eller brunlige, de første 

mørkere mod Spidsen, Baglaarene ofte noget mørkere. 

Panden fint chagrineret. Følehornene tydeligt udvidede 

== 
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mod Spidsen. Pronotum betydeligt bredere end langt, i 

Reglen tydeligt chagrineret, Punkturen stærkt varierende, 

snart kraftig og ret tæt eller endog noget rynket, snart 

ret fin og spredt. Vingedækkerne ægformede, fint chagri- 

nerede, Punkturen kraftig, oftest tydeligt rækkevis ordnet, 

Bagranden med kort Randbehaaring. Bagføddernes 1. Led 

c. saa langt som de øvrige Led tilsammen. Længde 1,5— 

2,2 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led temmelig stærkt udvidet, 

Mellemføddernes 1. Led lidt udvidet. 

Af Arterne udenfor 4. Gruppe kan lysere Stykker af 
denne Art tænkes forvekslet med L. rubiginosus og curtus, 
se foran under disse, medens mørke Stykker kan ligne 
L. anchusae og niger; fra disse 2 Arter kendes den dog 
ret let ved de i Oversigten (under 23 og 24) nævnte 
Kendemærker, fra L. anchusae yderligere ved grovere 
Vingedækkepunktur og fra L. niger yderligere ved, at 
Vingedækkernes Bagparti hos L. luridus er mindre kraf- 
tigt punkteret og mindre tilsmalnet. 

Meget almindelig. Arten lever bl. a. paa Arter af Ra- 
nunkel (Ranunculus, f. Eks. R. polyanthemus og repens); 
den meget mørke Varietet er taget paa Lungeurt (Pulmo- 
naria officinalis) og Oksetunge (Anchusa officinalis). Over- 
vintrer vistnok som Imago. Æglægning iagttaget i April, 
Maj, September og Oktober. 

17. L.bruånneus Duftschm. (caståneus Foudr.). Let 

kendelig fra den- foregaaende saavel som fra alle vore 

andre Arter ved, at Haarene langs Vingedækkernes Bag- 

rand er meget lange, særlig det sidste, i Sømhjørnet an- 

bragte, der er noget opadrettet. Som Regel uvinget. Gen-. 

nemgaaende større og bredere end den foregaaende, lysere 

eller mørkere rødbrun, Vingedækkesømmen ofte lidt mør- 

kere, undertiden er Farven overvejende mørkebrun eller 

brunsort; Følehorn og Ben brungule, de første ofte lidt 

mørkere mod Spidsen, Baglaarene ofte lidt mørkere. Pan- 

den meget fint chagrineret. Følehornene lidt fortykkede . 

mod Spidsen. Pronotum betydeligt bredere end langt, 

yderst fint chagrineret, Punkturen oftest ret fin. Vinge- 
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dækkerne fint chagrinerede, Punkturen finere end hos den 

foregaaende, især bagtil, undertiden noget rækkevis ord - 

net. Bagføddernes 1. Led lidt længere end de øvrige Led 

tilsammen. Længde 1,8—2,5 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led meget stærkt udvidet (stærkere 

end hos luridus), Mellemføddernes 1. Led noget udvidet. 

Af denne Art foreligger kun nogle faa danske E ksem- 
plarer, dels fra Københavns Omegn, dels fra Falster. 
Arten lever paa fugtig Bund. Foderplanten kendes ikke, 
men formodes af nogle at være Strand-Asters (Aster tri- 
polium). 

5. Gruppe: 

-Kroppen sort, Vingedækkerne med lys Teg- 

ning. Bagskinnebenenes Endespore temmelig kort. 

18. L. quådriguttåtus Pontopp. Vinget. Blankt sort, 
Hoved og Pronotum ofte med yderst svagt Metalskær, 

Vingedækkerne hvert med 2 rødlige Pletter, den ene bag 

Skuldrene, den anden foran Spidsen; sjældent flyder Plet- 

terne sammen paa langs, undertiden forsvinder enten den 

forreste eller den bageste eller (var.immaculåtus Weise) 

M endog begge. Følehornene sorte, rødlige mod Roden, 

Benene rødlige, Baglaarene sorte. Pronotum som oftest 

næppe chagrineret og ret fint punkteret. Vingedækkerne 

. aflange, yderst fint chagrinerede, Punkturen temmelig fin. 

Længde 2,4—3 mm. : 

… gg: Mindre og smallere; Følehornene længere. For- 

føddernes 1. Led næppe udvidet. 

De normalt tegnede, firplettede Eksemplarer af denne 
Art kan ikke forveksles med nogen af de andre Arter; 
Eksemplarer med en sort Plet foran Vingedækkespidsen 

. skelnes let fra L. holsaticus ved mere langstrakte, meget 
finere punkterede Vingedækker; helt sorte Eksemplarer 
adskilles fra L. anchusae ved, at denne har Vingedæk- 
kerne bagtil bredt afstudsede og paa Siderne lodret ned- 
faldende, og fra L. niger ved de i Oversigten (under 24) 
angivne Kendetegn. 

- 
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Denne Årt synes i Danmark at være sjælden og sted- 
egen. Amager (Grøftevolde Syd for Store Magleby); Ma- 
rienborg (Møen); Fyen (Middelfart, Sølyst og Søborg). Den 
lever paa Hundetunge (Cynoglossum officinale) og bankes 
bedst af de store Rodblade. Maj, Juli, August. Æglæg- 
ning iagttaget i August. 

19. L. holsåticus L. Let kendelig fra alle vore andre 

Arter ved Farven i Forbindelse med de korte, stærkt 

hvælvede Vingedækker. Vinget. Blankt sort, Vingedæk- 

kerne foran Spidsen hvert med en rødgul Plet, der va- 

rierer i Størrelse og Form, men ikke naar ud til Bagran- 

den; Følehornene sorte, med rødlig Rod, Baglaarene sorte, 

Bagskinnebenene ofte og delvis undertiden ogsaa de 2 

forreste Benpar mørke. Pronotums Chagrinering varie- 

rende, oftest næsten forsvunden, Punkturen ligeledes va- 

rierende, oftest ret tæt og fin. Vingedækkerne uden Cha- 

grinering, tæt og kraftigt punkterede. Bagføddernes 1. Led 

tydeligt længere end de øvrige Led tilsammen. Længde 

1,5—2 mm. 

å: Forføddernes 1. Led noget udvidet. 

Udbredt, men sjælden. Den lever paa fugtig Bund, 
paa Eng- -Troldurt (Pedicularis palustris) og Tyk Ærenpris 
(Veronica beccabunga). Juni— August. 

6. Gruppe... 

Kroppen sort eller metalgrøn eller -blaa. Bag- 

skinnebenenes Endespore kort eller temmelig kort. 

Af Arterne i denne Gruppe træffes ofte umodne Styk- 

ker, der i Farve er lige saa lyse som Arterne i 4. Gruppe, 

men fra disse vil de dog kunne kendes ved de nedenfor 

angivne Karakterer. 

[L. nigérrimus Gyll. Vinget. Kort og højthvælvet, 
blankt sort, Oversiden næppe chagrineret, ogsaa Følehorn 
og Ben hos udhærdede Individer sorte eller brunsorte. 
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Pronotum temmeligt fint punkteret. Vingedækkerne kraf- 
tigt og tæt punkterede. Længde 1,5—1,8 mm. 

"… &: Forføddernes 1. Led udvidet. 

Paa Grund af Farven, Formen og Størrelsen er det 
udelukket at forveksle denne Art med nogen af de andre, 
bortset fra L. holsaticus, med hvilken uudhærdede Stykker 
maaske kunde tænkes forvekslet. Fra L. holsaticus ad- 
skilles den imidlertid ved uplettede Vingedækker, ringere 
Størrelse, tydeligere Skulderbuler og længere Endespore 
paa Bagskinnebenene. 

Da denne Art er funden i Holsten og i Skaane, kan 
den antagelig ogsaa findes hos os. Den lever paa fugtig 
Eng- og Mosebund, maaske især i Tørvemoser, og tages 
dels om Foraaret ved Sigtning af Opskyl, dels i Juli— 
August ved at trykke Vegetationstæppet i Mosen ned 

- under Vandet, hvorved Dyret — ligesom talrige andre 
Biller — kommer frem af Vegetationen og op paa Vand- 
overfladen.] 

20. L.anchusae Payk. Let kendelig ved de bagtil 

paafaldende bredt afstudsede Vingedækker, hvis Sider paa 

det Sted, hvor Baglaarene ligger til, er stærkt nedfaldende 

og sammentrykte. Uvinget. Temmelig smal. Sort, Føle- 

hornenes Rod lysere, Benene brungule, Baglaarene sorte, 

ofte ogsaa de andre Laars Midtparti. mørkt. Panden fint 

tværridset eller chagrineret. Pronotum noget bredere end 

langt, tydeligt chagrineret, Punkturen fin. Vingedækkerne 

meget svagt eller næppe chagrinerede, Punkturen temme- 

lig kraftig, mod Spidsen finere. Bagføddernes 1. Led c. saa 

langt som de øvrige Led tilsammen. Længde 1,5—2,4 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led noget udvidet, Mellemfødder- 

nes 1. Led lidt udvidet. 

— Udbredt, men ikke almindelig. Paa mange forskellige 
Rubladede, saasom Slangehoved (Echium vulgare), Okse- 
tunge (Anchusa officinalis), Hundetunge (Cynoglossum 
officinale), Kulsukker (Symphytum officinale) og Lunge- 

. urt (Pulmonaria officinalis). Saavel-paa tør som paa fugtig 
Bund. Maj, Juni. Æglægning iagttaget i Maj. 

21. L. niger Koch. Kendelig ved Størrelsen og Far- 
ven i Forbindelse med, at Bagføddernes 1. Led er tydeligt 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. å ; 16 
- 
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længere end de øvrige Led tilsammen. Endvidere ud- 

mærker den sig ved, at Vingedækkernes Bagparti er læn- 

gere tilsmalnet end sædvanligt og forholdsvis kraftigt 

punkteret, i hvilken Henseende den saaledes minder om 

L. melanocephalus"). Vinget, sort, Følehorn og Ben brun- 

gule, de første mod Spidsen mørkere. Baglaarene sorte 

eller sortbrune. Panden meget fint tværridset eller chagri- 

neret; Følehornene slanke, mod Spidsen næppe fortyk- 

kede. Pronotum betydeligt bredere end langt, Chagri- 

neringen varierende, ofte forsvunden, Punkturen fin. 

Vingedækkerne ægformede, ikke eller næppe chagrinerede, 

Punkturen kraftig, tydeligt rækkevis ordnet. Længde 2— 

24 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led meget stærkt udvidet (lige saa 

stærkt som hos L. brunneus), Mellemføddernes 1. Led 

noget udvidet. 

Af Arterne udenfor 6. Gruppe kan denne Art tænkes 
forvekslet med L. luridus og quadriguttatus var. immacu- 
latus, men fra disse adskilles den ved de ovenfor frem- 
hævede Karakterer; umodne Stykker vil let kunne kendes 
fra L. brunneus ved Vingedækkespidsens korte Randhaar. . 

Af denne Art foreligger kun nogle faa Stykker fra 
Esbjerg (Juni, 1897) og fra Thy. Den angives af nogle at 
leve paa Slangehoved (Echium vulgare); maaske er den 
virkelige Foderplante Knopurt (Centaurea). 

22. L. pårvulus Payk. Let kendelig fra alle de andre 

Årter ved Farven. i Forbindelse med den ringe Størrelse 

og Vingedækkernes fine Punktur. Vinget. Sort, Oversiden 

meget fint chagrineret, Følehorn og Ben brungule, de 

første mod Spidsen mørkere, Baglaarenes Ryg, under- 

tiden ogsaa de andre Laars Midtparti noget mørkere. 

Pronotum meget bredere end langt, Punkturen meget fin. 

Vingedækkernes Punktur meget fin. Bagføddernes 1. Led 

1) Paa dette Kendetegn har Franz Heikertinger henledet min Op- 

mærksomhed, jfr. ogsaa hans Bemærkninger i Reitters Fauna Germanica 

IV, Side 198. 
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c. saa langt som de øvrige Led tilsammen. Længde 1,3— 

1,6 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led svagt udvidet. 

Denne Årt er vistnok ret sjælden i Danmark. Nord- 
sjælland, Tissø; Falster; Odense, Arreskov. Den angives 
at leve paa Hør (Linum usitatissimum), for hvilken den 
undertiden skal kunne være skadelig. Oktober, November. 

(Som Arter, der muligvis kunde findes i Danmark, 
skal yderligere nævnes følgende: 

2. Gruppe. 

L. nigrofasciåtus Goeze.-Staar nær ved L. tabidus 
(Bagskinnebenenes Endespore lang), men er mindre (2,5— 

- 3,2.-mm), mørkere og har kraftigere punkterede, fint cha- 
"grinerede Vingedækker. Paa tør Bund, paa Kongelys (Ver- 
bascum), undertiden ogsaa paa Brunrod (Scrophularia). 
Maj, Juli—September. 

"LL. Waterhousei Kutsch: Pandeknuderne smalle, 
bagtil afgrænsede af tydelige Pandelinier. Længde 1,8— 
24 mm. Paa fugtig Bund paa Arter af Mynte (Mentha). 
August, September. 

L. ballåtae Marsh. Kendelig ved den tydeligt cha- 
grinerede og derfor ret matte Overside og Bagskinnebene- 
nes lange Endespore. Længde 1,6—2,4 mm. Paa tør Bund 

"paa Tandbæger (Ballota nigra) og Kransburre (Marrubium 
vulgare). August—September. 

3. Gruppe. 

— L. Ganglbaueri Heikertinger (piciceps Weise). Ken- 
delig ved smal Form og bredt sort eller sortbrun Vinge- 
dækkesøm. Længde 1,8—2,5 | mm. Paa Alm. Brandbæger 
(Senecio vulgaris). 

… 6. Gruppe. 

L.échii Koch. Let kendelig ved Oversidens metal- 
liske, oftest grønne eller blaa Farve. Længde 2,5—4 mm. 
Paa tør Bund, om Foraaret, paa de tørre Grundblade af 
Rubladede, især Slangehoved (Echium vulgare) og Okse- 
tunge (Anchusa officinalis).] 

16= 
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17. Sphaerodérma Steph. 

Let kendelig fra alle. vore andre Jordloppe- 

slægter ved den næsten halvkugleformet hvælvede 

Krop i Forbindelse med Størrelsen og den rød- 

gule Farve. Hovedet stærkt nedadbøjet; Pande- 

knuderne bagtil skarpt afgrænsede af Pandefurerne; 

disse buede, krydsende hinanden midt imellem 

Øjnene. Pronotum meget bredere end langt, bre- 

dest ved Roden, fremefter tilsmalnet, uden Side- 

furer eller Tværindtryk. Vingedækkernes Punktur 

uregelmæssig, i det højeste dannende Antydninger 

af Punktrækker. ; 

Hannen er kendelig ved stærkt udvidet HR Led 

paa alle Fødder. 

Larven minerer i Foderplantens Blade. Imago træffes 

især fra Juni til September. 

Oversigt over Arterne. 

1. Pronotum ikke helt dobbelt saa bredt som langt, 
tydeligt og især bagtil ret kraftigt punkteret. 
Vingedækkerne temmelig fint punkterede . . 

l. teståceum. 
Pronotum over dobbelt saa bredt som langt, 

yderst fint punkteret. .Vingedækkerne yderst 
fintspunktere de; 2 ET AND SEE ES 2.rubidum. 

1. Sph. teståceum Fabr. (cårdui Gyll.) (Fig. 77). 

Rødgul. Pronotum fremefter noget tilsmalnet, men ikke 

saa stærkt, at Siderne, naar Dyret betragtes fra oven, 

fortsætter Vingedækkernes Runding. Vingedækkernes Punk- 

tur temmelig fin, ofte svagt rækkevis ordnet, med iblan- 

dede spredte, yderst fine og utydelige Punkter. Længde 

2,5—3,6 mm. : 

åg: 1. Fodled lidt breder end 3., paa For- og Mellem- 
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fødderne saa langt som, paa Bagfødderne lidt længere 

end 2. —- 3. Led. 

? Almindelig. Paa Arter af Tidsel (Carduus acanthoides, 
crispus og nutans), undertiden ogsaa paa Arter af Blad- 
-hoved-Tidsel (Cirsium 
oleraceum, = lanceola- 
tum, palustre og ar- 
vense). 

2. Sph.ruåbidum 

Graells  (teståceum 

Gyil). Denne Art lig- 

ner den foregaaende 

stærkt, men adskiller 

"sig fra den ved de i 

Oversigten  snævnte 

Kendemærker. Endvi- 

dere er Pronotum for- 

til stærkere tilsmalnet, 

saa at dets Sider, naar 

Dyret betragtes fra 

oven, næsten fortsætter 

Vingedækkernes Run- 

ding, hvorved Dyrets. 

hele Omrids bliver 

kortere og mere rundt, 

Pronotums Forhjørner Fig. 77. Sphaeroderma testaceum. 
er . mere afrundede, GER Ge] Es 

Størrelsen gennemsnit- 

lig lidt mindre og Farven oftest mere rødlig. Længde 

2,3—3 mm. 

åg: 1. Fodled saa bredt som 3., paa For- og Mellem- 

fødderne lidt kortere end, paa Bagfødderne c. saa langt 

… som 2. +- 3. Led. 

Udbredt, men betydeligt sjældnere end den ” fore- 
gaaende. Paa Knopurt (Centaurea scabiosa og jacea). 
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18. Apteropeda Chevr. 

Let kendelig fra alle vore andre Jordloppe- 

slægter ved den næsten halvkugleformet hvælvede 

Krop i Forbindelse med Størrelsen og den mørke 

Farve. Hovedet stærkt nedadbøjet; Pandeknuderne 

indbyrdes adskilte ved en tydelig Længdelinie og 

bagtil afgrænsede ved en tydelig Tværlinie (dan- 

net af de sammenløbende Pandefurer). Pronotum 

meget bredere end langt, bredest ved Roden, for- 

til stærkt tilsmalnet, uden Sidefurer eller Tvær- 

indtryk. Vingedækkernes Punktur dannende tem- 

melig regelmæssige, velafsondrede Punktrækker. 

Flyvevinger mangler. 

Årterne overvintrer som Imago. De er ret træge Dyr. 

Larven minerer i Bladene af Foderplanten. 

Oversigt over Arterne. 

1. 5. Følehornsled i det højeste ganske lidt læn- 
gere end 4. Oversidens Metalfarve livlig ... 

orbiculåta. 
5. Følehornsled betydeligt længere end 4. Over- 

sidens Metalfarve meget mørk .:.........… 2. 
2. Pandens Punktur kraftig. Bagskinnebenenes 

Yderside kraftigt tandet. Bagføddernes 1. Led 
længere end 2.—+3. Led...... READ ØRE l.globåsa. 

Pandens Punktur ret fin. Bagskinnebenenes 
Yderside fint tandet. Bagføddernes 1. Led c.… . 
saa langt som 2.—+3. Led......... 2.spléndida. 

1. A. globdsa Illig. (majtscula Foudr.). Gennemsnit- 

lig lidt større end de 2 følgende. For- og bagtil betydeligt 

tilspidset, sort, Oversiden med sortgrønt eller sortblaat 

Metalskær, Følehorn og Ben brunrøde, de første mod 

Spidsen undertiden lidt mørkere, Baglaarene sorte. Pande- 

knuderne noget hvælvede,, afgrænsede af dybe Linier, 
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ikke større end Følehornenes Indledningsknuder, disse 

kun adskilt kort fra Øjnenes Inderrand. Pronotum c. dobbelt 

saa bredt som langt, Punkturen varierende i Styrke og Tæt- 

hed, Forhjørnerne brede og stumpe: Vingedækkernes Punkt- 

rækker noget varierende i Styrke, Stribemellemrummene 

fint og spredt punkterede. Længde 2,5—3 mm. 

gg: Bagskinnebenenes Inderside i Midten 

med en stumpvinklet, i Spidsen tandformet 

udtrukket Udvidelse (Fig. 78). 

Paa fugtig Skovbund; sjælden. Holsten- 
hus Dyrehave (Fyen); Kolding, Bramdrup 
Skov, Stenderup Nørreskov, Nagbøl Skov, 
Haderslevegnen. Arten lever paa Barsvælg 
(Lamium galeobdolon). : i 

2. A. spléndida All. (Fig. 79). Ligner 
den foregaaende stærkt, men adskiller. sig ; 

rd BE z Eiem 78: 
fra den ved de i Oversigten nævnte Kende- Højre Bag- 
mærker. Endvidere er Pandeknuderne flade, ben af Aptero- 
afgrænsede af mindre dybe Linier og større peda globosa, 
end Følehornenes Indledningsknuder, disses i 

Afstand fra Øjnenes Inderrand større og Øjne- 

nes indbyrdes Afstand derfor ogsaa større. Endelig er 

Pronotums Forhjørner lidt spidsere og den gennemsnit- 

lige Størrelse lidt ringere. Længde 2,4—2,8 mm. 

å: Sidste Bugled i Midten med en. stor, flad, meget 

utydeligt afgrænset Grube og fortil paa hver Side med 

en lav, ru, behaaret Knude. Forføddernes 1. Led svagt 

udvidet, Bagskinnebenene i Midten bredere end hos 2 og 

med stærkere buet Inderside. 

Udbredt, men temmelig sjælden; paa fugtig Skov- 
bund. Lejre, Møen (f. Eks. Rydsebæk Skov), Lolland-Fal- 
ster (f. Eks. Bangshave ved Maribo og Sundby Storskov); 
Marselisborg Skov, Vejle, Stenderup Nørreskov,. Haders- 
levegnen. Arten lever paa Krybende Læbeløs (Ajuga rep- 

” tans). Larver er fundne i August og September; de for- 
puppede sig i Jorden, og Imago fremkom i Oktober. 
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[A. orbiculåta. Marsh. Adskilt fra de 2 foregaaende 
Arter ved de i Oversigten nævnte Kendemærker samt 
ved de, naar Dyret betragtes forfra, noget stærkere frem- 
trukne Forhjørner paa Pronotum, den gennemsnitlig lidt 
ringere Størrelse og den for- og bagtil lidt mindre stærkt 

Fig. 79. Apteropeda splendida. $. X 17. 

tilspidsede Form. Oversidens Metalskær ;grønligt, sjæld- 
nere blaaligt, violet eller bronzeagtigt. Længde 2,2—2,6 mm. 

åg: Forføddernes 1. Led svagt udvidet, tBagskinne- 
benene i Midten bredere end hos 92 og med stærkere 
buet Inderside. . 

Denne Art er i Tyskland Slægtens almindeligste Art 
og kunde muligvis findes ogsaa hos os. Den angives at 
leve paa en Skjaller-Art (Rhinanthus hirsutus), i hvis 
Blade Larven skal minere.] 
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19. Dibélia Latr. 
Let kendelig fra alle vore andre Jordloppe- 

slægter ved Bagskinnebenenes brede, tvespidsede 

Endespore (Fig. 53, Side 170). Kroppen aflang, stærkt 

hvælvet, noget valseformet, med rundede Sider. Ho- 

vedet stærkt nedadbøjet, ikke synligt, naar Dyret 

betragtes fra oven; Pandeknuderne utydeligt afgræn- 

sede. Pronotum meget bredere end langt, bredest 

ved Roden, fortil betydeligt. tilsmalnet, uden Side- 

furer eller Tværindtryk. Vingedækkerne med næppe 

… fremtrædende Skuldre og svag Skulderbule, Punk- 

turen dannende mere eller mindre tydelige Punkt- 

rækker. Bagskinnebenene paa Oversiden med en 

Længdeflade, der begrænses af 2 skarpe Længde- 

lister; af disse er den yderste mod Spidsen tyde- 

ligt tandet. : 

Hannen er kendelig ged. at Forføddernes 1. Led 

er udvidet. 

- Arterne overvintrer vistnok som Imago. Larverne mi- 

nerer i Foderplantens Blade. 

. Oversigt over Arterne. 

" 1. Vingedækkernes Punktur kraftig. Følehorn og 
Ben overvejende sorte. Vingedækkerne sorte, 
uden eller med yderst svagt Metalskær..... 

Kloceeulrtans 
Vingedækkernes Punktur fin eller temmelig fin. 

Følehorn og Ben (bortset fra Baglaarene) of- 
fest overvejende bre 5 EL RE BAR 2 

2. Vingedækkerne sorte, uden tydeligt Metalskær 
| 2. depressituscula. 
Vingedækkerne med ENE RES grønligt eller brun- 
kals Metal SKÆR RS SSU) dg 3. rugulåsa. 

- 
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1. D.occultans Koch (Fig. 80). Gennemsnitlig lidt 

mindre end de 2 følgende og kendetegnet ved Oversidens 

kraftige Punktur og de mørke Følehorn og Ben. Aflang, 

blankt sort, Hoved og Pronotum med svagt, Vingedæk- 

kerne -undertiden med yderst svagt Metalskær; Følehor- 

nene sorte, Spidsen af 1. samt de 3 følgende Led oftest 

9 rødlige, Benene sorte med 

rødlig Skinnebensrod og ofte 

brunlige Fødder. Pronotum 

c. dobbelt saa bredt som. 

langt, Punkturen kraftig, 

ikke særlig tæt. Vingedæk- 

kerne med forholdsvis svagt 

rundede Sider, med kraftige, 

mere eller mindre regelmæs- 

sige Punktrækker, Punk- 

turen i Stribemellemrum- 
mene ligeledes dannende 

Rækker, der er omtrent lige 

saa kraftige som Hoved- 

rækkerne, Bunden i det 

højeste med svage Spor af 

Netridsning. Længde 2,4— 

SAGN i: 2,7 mm. 

Fig. 80. Dibolia occultans. Af denne Årt foreligger 
DDC SLT: hidtil kun 3 danske Eksem- 

plarer, et fra Bistrup Mose 
ved Roskilde (?””/g 1920), et fra Grib Skov (?”/5; 1922) og et 
fra Roden Skov (September). Den lever paa fugtig Bund 
paa Mynte (Mentha aquatica og maaske M. rotundifolia). 

2. D. depressituscula Letzn. Lidt større, betydeligt 

bredere og med stærkere tilrundede Sider end den fore- 

gaaende, Kroppens Farve som hos denne; Følehornene 

enten gulbrune, lidt mørkere mod Spidsen eller sorte 

med lysere Rod (dog er 1. Led ofte overvejende mørkt), 

Benene snart brungule eller rødbrune, med sorte Bag- 

laar, snart sorte, med lysere Skinnebensrod og Fødder. 
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Pronotums Punktur meget varierende, snart temmelig fin 

og spredt, noget længderidset, snart tættere, kraftigere og 

noget rynket. Vingedækkerne oftest med ret tydelig Net- 

ridsning i Bunden, Punktrækkerne fine eller temmelig 

fine, kun lidt kraftigere end Stribemellemrummenes Punk- 

ter. Længde 2,5—3 mm. 

Af denne Årt foreligger hidtil kun nogle Eksemplarer, 
tagne om Efteraaret, især i September, paa et Gærde ved 
Killerup (Fyen). Arten lever paa Tandbæger (Ballota nigra) 
og kan ogsaa tages i Juni. 

3. D. rugulåsa Redtb. Oftest lidt slankere end den 

foregaaende. Oversiden næsten altid med tydeligt mørkt, 

grønligt eller brunligt Metalskær; Følehornene som Regel 

gulbrune, lidt mørkere mod Spidsen, sjældent mørkere, 

Laarene sorte, de 2 forreste Par med lysere Spids, Skinne- 

ben og Fødder brungule, Bagskinnébenene oftest brun- 

lige. Pronotums Punktur varierende omtrent som hos den 

foregaaende. Vingedækkernes Skulptur omtrent som hos 

den foregaaende, Punktrækkerne dog oftest mere uregel- 

mæssige og utydelige. Længde 2,6—3,2 mm. 

Af denne Art foreligger hidtil kun nogle Eksemplarer, 
tagne i Juni i Lindum Skov ved Onsild. Arten er i Ud- 
landet funden paa en Galtetand-Art (Stachys recta), paa 
solrige Bakker og Enge; Larver blev fundne i Juni; de 
forpuppede sig i sidste Halvdel af Juni, og Imago frem- 
kom i samme Maaneds Slutning. 

20. Psylliddes Latr. 

Adskilt fra alle vore andre Jordloppeslægter ved 

de 10-leddede Følehorn og de et Stykke fra Skinne- 

bensspidsen indleddede Bagfødder(Fig.51, Side 168). 

Pronotum uden Tværindtryk, ofte med svage Side- 

furer eller i Stedet for disse en lille Grube. Vinge- 

.dækkerne med regelmæssige Punktrækker, Side- 

dækkerne med en fin Haarrække bagtil. Bagskinne- 
- 
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benene paa Ydersiden med 2 Længdelister, der 

ofte paa forskellig Maade er tandede, Spidspartiet 

skeformet udhulet; Bagføddernes 1. Led langt, i 

Reglen c. halvt saa langt som Skinnebenet, 2. Led 

oftest c. halvt saa langt som 1. og c. saa langt 

som 3.— 4. Led. 

Hannen er kendelig ved, at Forføddernes 1. Led 

er udvidet. 

Larverne lever, i hvert Fald for nogle af Arternes 

Vedkommende, i Foderplantens Bladstilke eller Stængler 

eller ved Roden. Nogle af Arterne kan optræde som 

Skadedyr. I hvert Fald nogle af Arterne overvintrer som 

Imago. 
Oversigt over Arterne. 

1. Bagskinnebenene (set fra Siden) med omtrent 
lige Overrand og svagt buet Underrand 
(FESD SESTTES LOS) 34 EVA ERE ARD FEE aen 2. 

Bagskinnebenene (set fra Siden) ME tydeligt 
buet Overrand og ret stærkt buet Underrand 
(Fisse Sat Side TOB) ES as KR RAN ETRE lt. 

2 Vingedækkerne (i.det højeste bortset fra Spid- 
sen) mørkt metalfarvede……................. BES E 

Vingedækkerne rødgule eller brungule SEERE ge 9. 
3. Hovedet i hvert Fald fortil rødligt eller veg 

brunt..... REE SR EEN TE SENSE SSD mo NS ed BEN: 4. 
Hovedet mørkt metallisk ....... SED IEEE FN SE 

4. Følehøornenes 8. og 9. Led mindst dobbelt saa 
lange som brede. Pronotums Punktur fin og 
lidet dyb, Siderne fortil ikke vinkelformet 
fremtrædende. Gennemsnitlig større, 3— 
ASSENS SE, LNS REN: Sea Sr åd l.chrysocéphala. 

Følehornenes 8. og 9%. Led ikke dobbelt saa 
lange som brede. Pronotum noget stærkere 
og dybere punkteret, Siderne fortil lidt bag 
Forhjørnerne svagt vinkelformet fremtræ- 
dende. Gennemsnitlig mindre, 2,8—3,6 mm. 

: PA cyanoptera. 
5. Pandefurerne skarpe, krydsende hinanden midt 

" imellem Øjnene. Vingedækkernes Spids som 
Regel rødgul. Længde 1,8—2,6 mm... attenuåta. 
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Pandefurerne mellem Øjnene utydelige eller 
forsvundne. Vingedækkerne ensfarvede ..... 6. 

Pronotum næppe 1"/> Gang saa bredt som langt, 
kraftigt og tæt punkteret. Hovedet lodret ned- 
bøjet, næppe synligt, naar Dyret betragtes 
fra tovensse ed NE Ra nv 12. cucullåta. 

Pronotum over 1”/» Gang saa bredt som langt, 
fint eller temmelig fint og mindre tæt punk- 
teret. Hovedet noget, men dog ikke lodret 
nedbøjet, tydeligt synligt, naar Dyret be- 
fragtes: frahovenme: SEE SET LYRE AS EET 0 T. 

Baglaarene mod Roden rødlige. Vingedækker- 
nes Stribemellemrum fint, men tydeligt og 
ret tæt punkterede. Gennemsnit større, 3— 
3,8 mm..... ENE EET ØS SN SR BRLER .. 4. fusifårmis. 

Baglaarene helt eller næsten helt metalsorte. 
Vingedækkernes Stribemellemrum yderst fint 
og utydeligt, ret spredt punkterede. Gennem- 

.snitlig mindre; 2—3,3 MM ss DE. 8. 
Stærkt hvælvet, Oversiden oftest metalblaa eller 
… -grønlig, kun meget utydeligt chagrineret. 
"Vingedækkerne ikke helt 1'/2 Gang saa lange 
som tilsammen brede. Afstanden fra Bagfød- 
dernes Indledningssted til Spidsen af Bag- 
skinnebenet ikke. større end dettes største 
Bredde se Re SS URAN EL ENES eg veer E 3.nåpi. 

. Svagt hvælvet, Oversiden oftest bronzefarvet, 
fint, men tydeligt chagrineret. Vingedækkerne i 
over 1'/> Gang saa lange som tilsammen 
brede. Afstanden fra Bagføddernes Indled- 
ningssted til Spidsen af Bagskinnebenet større 
end dettes største Bredde .…......... 5. cåprea. 

Hovedet chagrineret, men uden Punktur. Vinge- 
dækkerne med mørk Søm. Mindre, 2—2,8 mm 

T.affinis. 
Hovedet punkteret. Vingedækkernes Søm ikke 

mørk. Større, 2,8—4,5 mm ................. 10. 
"Hovedet groft punkteret. Pronotum kraftigt Og, 

- især mod Siderne, noget rynket punkteret . 
"6. mårcida. 

Hovedet fint punkteret. Pronotum fint og sim- 
pelt punkteret SE de —.… l.chrysocéphala. 

Mindre, 2,2—2,8 mm. Oversiden rødgul eiler 
brunlig. ”Pronotums Punktur ikke tydeligt ad- 
SKIFER RIN HEER RER SEER DEN er SS RERE 12. 
— 2,5—4 mm. Oversiden som Regel mørkt 
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metalblaa eller -grøn. Pronotums Punktur ad- 
skilt i meget fine og meget grove Punkter.. 13. 

12. Farven som Regel kastaniebrun. Hovedet med 
bagtil ret skarpt afgrænsede Pandeknuder, 
bag disse som Regel ikke punkteret. Formen 
lidtabre dere Es MEE ED RER ES ERE, 8. picina. 

Farven som Regel rødgul. Hovedet med bagtil 
svagere afgrænsede Pandeknuder, bag disse 
oftest spredt punkteret. Formen lidt slankere 

lutéola. 
13. Pandeknuderne fortil utydeligt afgrænsede, bag-. 

til afgrænsede af Pandefurerne, der oftest 
kun er tydelige i Midten. Benene oftest næ- - 
sten helt sorte. Gennemsnitlig lidt større, 3— 
DANNE SEE ERE SE Dre SA De 9. dulcamårae. 

Pandeknuderne fortil skarpt afgrænsede, bagtil 
ligeledes skarpt afgrænsede af Pandefurerne, 
som i Forening danner en buet Linie, der 
uafbrudt strækker sig fra Øje til Øje. For- 
og Mellembenene oftest overvejende rødlige. 
Gennemsnitlig lidt mindre, 2,5—3,8 mm . 14. 

14. Oversidens Metalfarve som Regel blaa eller 
blaagrøn. Paa Tidsel........... 1l.chalcémera. 

Oversidens Metalfarve som Regel grøn eller 
brunlig. Paa Bulmeurt.......... 10. hyoscyami. 

[Ps. attenuåta Koch. Kendelig ved de .skarpe, 
hinanden krydsende Pandefurer. Aflang, Oversiden med 
grønligt Metalskær, Vingedækkernes Spids som Regel 
rødlig; Følehorn og Ben rødlige, de første mørkere mod 
Spidsen, Baglaarene eller sjældnere alle Laarene brun- 
lige. Panden chagrineret, men ikke punkteret. Pronotum 
noget bredere end langt, ret tæt og kraftigt punkteret. 
Vingedækkerne med kraftige Punktrækker og fint, men 
tydeligt punkterede Stribemellemrum. Længde 1,8—2,6 mm. 

Denne Art, der er udbredt i Mellemeuropa, kunde 
muligvis findes i Danmark. Den lever paa Humle. (Hu- 
mulus lupulus) og Hamp (Cannabis sativa). Æglægning 
iagttaget i Maj; Larven i Juni ved Plantens Rod; Forpup- 
ning i Juli; Imagos Fremkomst i Juli—August. Under- 
tiden skadelig.] 

1. Ps.chrysocéphala L. (Fig. 81). Vor største Art. 

Temmelig aflang, Oversiden mørkt metallisk blaagrøn, 
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Hovedet i hvert Fald fortil rødgult, sjældent er Vinge- 

dækkerne eller endog hele Oversiden brungul; Følehor- 

nene rødgule, sorte eller brunsorte mod Spidsen, Benene 

rødgule, Baglaarene som 

Regel metallisk sorte eller 

brunsorte, sjældent er Be- 

nene i større Udstrækning 

mørke. Panden uden tyde- 

lige Pandefurer eller -knu- 

der; Følehornene forholds- 

vis lange, mod Spidsen 

kun svagt fortykkede… Pro- 

notum c. 1”/3 Gang saa 

bredt. som langt, Punk- 

turen fin og lidet dyb, 

ikke særlig tæt. . Vinge- 

dækkernes  Punktrækker å 

temmelig fine, Stribemel- 

lemrummene fint, men 
tydeligt, ikke særlig tæt 

punkterede. Længde 3— 

4,5 mm. 

Almindelig paa Kors- 
blomstrede, især  sKaal 
(Brassica). Æggene lægges Fig. 81. Psylliodes chrysocephala. 

enkeltvis i Bladhjørnerne; dg. X 12. 
Larven lever i Bladstilken, 
hvorfra den gnaver sig ind i Stænglen, og overvintrer; 
Forpupningen finder Sted i Jorden. Ofte skadelig for Raps. 

2. Ps. cyan&ptera Illig. Nærbeslægtet med den 

foregaaende Art, men adskilt-fra den ved de i Oversigten 

nævnte Kendemærker og for normalt farvede Individers 

Vedkommende let kendelig ved Farven. Lidt smallere end 

den foregaaende, Hoved og Pronotum rødlige, sjældent er 

"Panden og Pronotum mørkere, undertiden endog omtrent 

sorte, Vingedækkerne metalblaa eller blaagrønne; Føle- 

hornene .sorte, med lysere Rod, Benene lysere eller mør- 
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kere brunlige, med lysere Skinnebensrod og metalsorte 

Baglaar. Følehornene lidt kortere og mod Spidsen lidt 

stærkere fortykkede end hos den foregaaende. Punkturen 

i Vingedækkernes Stribemellemrum lidt kraftigere end 

hos den foregaaende. Længde 2,8—3,6 mm. 

" Udbredt, men temmelig sjælden og stedegen; paa 
Finbladet Vejsennep (Sisymbrium sophia), især i August 
og SER Eniber j 

3. Ps. nåpi Fabr. Ligner Ps. chrysocephala, men ad- 

skilles fra den ved helt mørkt Hoved, ringere Størrelse, 

bredere og mere hvælvet Form og' de lidt bag Forhjør- 

nerne vinkelformet . fremtrædende Sider paa Pronotum. 

Oversiden metallisk blaa eller blaagrøn, Følehornene rød- 

gule, mørke mod Spidsen, Benene rødgule, med sorte 

eller overvejende sorte Baglaar. Panden uden tydelige 

Pandefurer eller -knuder. Pronotum over 1'/> Gang saa 

bredt som langt, Punkturen ikke ret tæt og, især i Midten, 

meget fin, paa hver Side foran Roden staar oftest nogle 

grovere Punkter i en svag Fordybning. Vingedækkernes 

Punktrækker med snart temmelig fine, snart (især hos $) 

ret kraftige, ikke særlig tæt stillede Punkter, mod Spidsen 

stærkt afsvækkede. Længde 2—3,3mm. . 

Paa fugtig Bund, f. Eks. paa Skovenge, udbredt og 
temmelig almindelig, især i Maj og Juni. Den lever paa 
Løgkarse (Alliaria officinalis), vistnok ogsaa paa andre 
Korsblomstrede, saasom Springklap (Cardamine) og Brønd- 
karse (Nasturtium). Larven i Stænglerne. 

4. Ps. fusifårmis Illig. Mere langstrakt og meget 

fladere end den foregaaende. Oversiden med blaaligt eller 

blaagrønt Metalskær, Følehornene rødgule, mod Spidsen. 

lidt mørkere, Benene rødgule, Baglaarene sorte eller sort- 

brune, paa Oversiden lysere mod Roden. Panden uden 

tydelige Pandefurer eller -knuder. Pronotum c. 1”/3 (Gang 

saa bredt som langt, Punkturen ret tæt, temmelig fin og 

dyb. Vingedækkernes Punktrækker med kraftige, meget 
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tæt stillede Punkter, bagtil kun lidt afsvækkede. Længde 

3—3,8 mm. 

Denne Årt er hidtil herhjemme Ban funden paa Refs- 
næs, ved Korshavn (ved Odense Fjord) og paa Marselis- 
borg Strand; den lever paa Strandkaal (Crambe maritima) 
i Juli. Denne ellers sydeuropæiske Arts Forekomst i Dan- 
mark er af betydelig Interesse. 

5. Ps. caprea Koch. Formen omtrent som hos den 

foregaaende. Oversiden med bronzeagtigt, sjældnere grøn- 

ligt Metalskær, Følehornene brunlige, med lysere Rod, 

Benene brungule, Baglaarene metalsorte, de andre Laar 

undertiden brune. Panden uden tydelige Pandefurer eller 

. -knuder. Pronotum c. 1”/3 Gang saa bredt som langt, fint 

og ikke ret tæt punkteret. Vingedækkernes Punktrækker 

med oftest temmelig tætstillede, ikke ret kraftige Punkter, 

bagtil noget afsvækkede. Længde 2,5—3,2 mm. 

Hidtil kun funden herhjemme i en Grusgrav ved 
Pindstrup Station (i stort Antal paa Rank Vejsennep (Si- 
symbrium officinale), ?””"/, 1925) og ved Tørning (1 Stk., 
Juni 1889). 

6. Ps. mårcida Illig. Let kendelig ved Farven i For- 

bindelse med Bagskinnebenenes Form og Pandens .kraf- 

" tige Punktur. Rødgul, Hoved og Pronotum ofte med yderst 

svagt metalgrønligt Anstrøg, Baglaarene brunlige. Panden 

med kun svagt afsatte Pandeknuder og -furer. Pronotum 

c. dobbelt saa bredt som langt, Siderne fortil, lidt bag 

Forhjørnerne svagt vinkelformet fremstaaende. Vingedæk- 

kernes Punktrækker med kraftige, tætstillede Punkter, 

Stribemellemrummene med fin, men oftest tydelig Punk- 

tur. Bagskinnebenene, set fra oven, meget smalle i de in- 

derste 2. Tredjedele, i yderste Tredjedel pludseligt ud- 

videde til den tredobbelte Bredde. Længde 2,8—3,6 mm. 

Paa sandede Strandbredder, udbredt og vistnok ikke 
særlig sjælden: Den lever paa Strandsennep (Cakile mari- 
tima); Maj, Juli, August. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 17 
- 
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7. Ps. affinis Payk. Let kendelig ved Farven i For- 

bindelse med Størrelsen, det upunkterede Hoved og Bag- 

laarenes fortil svagt vinkelformet udvidede Underrand. 

Undersiden sort; Hovedet sort, undertiden lysere, Pro- 

notum og Vingedækkerne rødgule eller brungule, de sidste 

med mørkere Søm, Følehorn og Ben brungule, Bag- 

laarene brune eller sorte, Forlaarene undertiden noget 

mørke. Panden med svage Pandefurer, afgrænsede af de 

yderst fine og svage, hinanden krydsende Pandelinier. 

Pronotum c. 1”/,.Gang saa bredt som langt, Punkturen 
noget varierende i Styrke og Tæthed. Vingedækkernes 

Punktrækker med temmelig kraftige og tætstillede Punk- 

ter, Stribemellemrummene spredt og yderst fint punk- 

terede. Længde 2—2,8 mm. . 

Udbredt og vistnok ikke særlig sjælden, især paa 
fugtig Bund. Den lever paa Planter, hørende til Natskygge- 
familien, især Bittersød Natskygge (Solanum dulcamara), 
men ogsaa Bukketorn (Lycium barbarum), Galnebær (Atropa 
belladonna),  Bulmeurt (Hyoscyamus niger) og Kartoffel 
(Solanum tuberosum). For sidstnævnte Plante har den 
undertiden været skadelig i Udlandet. Juni— August. Æg- 
lægning iagttaget i Maj— Juni. 

8. Ps. picina Marsh. Temmelig stærkt hvælvet. Ly- 

sere eller mørkere kastaniebrun eller sortbrun,.… Følehor- 

nene brungule, mørkere mod Spidsen, Benene brungule, 

med mørkere Baglaar. Pronotum c. 1'/2 Gang saa bredt 

som langt, fint og ikke ret tæt punkteret. Vingedækkernes 

Punktrækker med temmelig kraftige og tætstillede Punk- 

ter, Stribemellemrummene med spredte, yderst fine Punk- 

ter. Længde 2,2—2,8 mm. 

Paa fugtig Bund, f. Eks. paa Skovenge, udbredt, men 
ikke særlig hyppig og ofte kun enkeltvis. I Udlandet er 
Arten fundet paa Alm. Fredløs (Lysimachia vulgaris). 
Juni—September. 

[Ps. lutéola Muller. Ligner den foregaaende stærkt, 
men adskilles fra den ved de i Oversigten nævnte Kende- 
mærker, af hvilke den lyse Farve som Regel gør den 
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kendelig ved første Øjekast, samt ved smallere og mindre 
stærkt hvælvet Form. Rødgul, Følehornene mod Spidsen, 
"Baglaarene paa Oversiden samt Bagbryst og Bug mørkere. 
Længde 2,2—2,8 mm. 

Denne Art er udbredt i Tyskland, hvor den bl. a. 
er funden i Hamborgegnen, og kunde muligvis findes og- 
saa hos os. Foderplanten kendes ikke med Sikkerhed; 
ofte er Arten banket af Eg eller af andre Træer (Elm, 
Avnbøg, Pil og Poppel), men den er ogsaa taget paa Alm. 
Fredløs (Lysimachia vulgaris) og Kattehale (Lythrum sali- 
caria). Især i Juli og August.] 

9. Ps.dulcamårae Koch. Bredere og plumpere end 

nogen af vore andre Arter. Metallisk sortblaa, sjældent 

med grønligt Skær; Følehornene sorte, med rødgul Rod, 

Benene sorte, med lysere Knæled, meget sjældent skal 

Benene kunne -være delvis lysere. Pronotum omtrent 

dobbelt saa bredt som langt, tilsmalnet svagt fra Roden 

til et Stykke bag Forhjørnerne og derfra temmelig stærkt, 

kraftigt og ret spredt punkteret, med iblandede, meget fine 

Punkter. Vingedækkernes Punktrækker temmelig fine, 

Stribemellemrummene meget fint punkterede. Det paa 

hver Side af 1. Bugled til Baglaarene svarende, svagt ud- 

hulede Parti fint tværriflet og upunkteret. Længde 3— 

4 mm. 

Udbredt og ikke særlig sjælden, paa fugtig Bund, paa 
Bittersød Natskygge (Solanum dulcamara), ofte i Selskab 
med Ps. affinis. Æglægning iagttaget i Slutningen af Maj; 
Larven i Stænglerne; Imago overvintrer. 

10. Ps. hyoscyami L. Denne og den følgende Art 

ligner den foregaaende stærkt, men adskilles fra den ved 

de i Oversigten nævnte Kendemærker. Endvidere er For- 

men lidt smallere, Pronotums Sider mere jævnt tilsmal- 

nede fremefter, Vingedækkernes Punktrækker lidt kraf- 
tigere og deres Stribemellemrum lidt stærkere punkterede 

samt det udhulede Parti paa hver Side af 1. Bugled tyde- 
ligt punkteret og noget tværrynket. Oversiden med. grøn- 

"ligt eller bronzeagtigt Metalskær, meget sjældent med 

nye, 
- 
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blaalig Glans, Følehornene brungule, oftest mørkere mod 

Spidsen, Benene brungule, med metalsorte eller -brune 

Baglaar, Bagskinnebenene ofte, meget sjældent ogsaa For- 

og Mellemlaarene mørke. Længde 2,5—3,8 mm. 

Vistnok sjælden og stedegen (bl. a. funden paa Amager 
og paa Møen ved Marienborg). Den lever paa Bulmeurt 
(Hyoscyamus niger). Æglægning iagttaget i Maj—Juni; 
Larven i Roddelen af de tykke Bladribber; Puppen i Jor- 
den; Imago især i Maj og Juni. 

11. Ps.chalcé&mera Illig. Denne Form ligner yderst 

stærkt den foregaaende, af hvilken den muligvis kun er 

en som Følge af den forskellige Foderplante afvigende 

Varietet. Den adskiller sig fra hyoscyami ved Farven, der 

er metalblaa, sjældnere grønlig, meget sjældent brunlig, 

ved gennemgaaende mørkere Følehorn og Ben og ved 

som Regel lidt stærkere fremefter tilsmalnet Pronotum. 

Længde 2,5—3,8 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden, hyppigst i vore syd- 
lige Egne. Den lever paa Arter af Tidsel (Carduus, især 
C. acanthoides). Æglægning iagttaget i Maj; Larven i Plan- 
tens Topskud; Imago i Maj—Juni og i Juli—September. 

12. Ps. cucullåta Illig. Denne Art adskiller sig fra 

vore andre Psylliodes-Arter ved, at Hovedet er lodret 

nedbøjet og, naar Dyret betragtes fra oven, næsten helt 

skjult af Pronotum, hvis Forrand i Midten er betydelig 

fremtrukken, og ved, at Kroppen er smallere, højere 

hvælvet og derfor mere valseformet. Oversiden med mørkt, 

bronzeagtigt eller grønligt Metalskær, Følehornene brun- 

gule, mørkere mod Spidsen, Benene brungule, Baglaarene 

metalsorte, Forlaarene ofte brunlige. Panden uden tydelig 

Punktur, Pandefurerne svagt afgrænsede. Pronotum paa 

Siderne stærkt sammentrykt. Vingedækkerne uden eller 

med svag Skulderbule, Punktrækkerne temmelig fine, 

Stribemellemrummene spredt og meget fint punkterede. 

Flyvevingerne rudimentære. Længde 2—2,8 mm. 

Udbredt og ikke særlig sjælden; især paa tør, aaben 
Bund. Paa Spergel (Spergula arvensis); Juli. 
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6. Underfamilie Cryptostéma. 

Kroppen ikke cylindrisk, hos Gruppen Hispini 

beklædt med lange, stive, udstaaende Torne, hos 

Gruppen Cassidini skjoldformet. Ho- 

vedet uden halsformet Indsnøring, hos 

Hispini synligt, naar Dyret betragtes 

fra oven, hos - Cassidini fuldstændig 

skjult af Pronotum; Munden bagud- 

rettet, hos Hispini fri, hos Cassidini 

dækket af Prosternum. Pronotum hos 

Cassidini bredt, uden Forhjørner, idet 

Forrand og Sider i Forening danner en 

Halvkreds. Scutellum i Plan med Vinge- 

dækkerne. Disse hos Cassidini med Fig. 82. Ven- 

tagformet udvidede Sidedækker. Pygi- Ste Bass 
dium dækket. Føddernes 1. Led kort,  nebulosa. 

2.-Led med udrandet Spids, hjertefor- 

met, ofte tvelappet, 3. Led dybt spaltet, Kloleddet 

indesluttet af 3. Leds Lapper og kun sjældent ra- 

gende ud over disse (Fig. 82). 

Oversigt over Grupperne. 

1. Hovedet synligt, naar Dyret- betragtes fra oven. 
Kroppen forsynet med lange, stive, udstaaende 
ORNE NESS EET EN REN el ge ISHrspini 

Hovedet, naar Dyret betragtes fra oven, fuld- 
stændig skjult af Pronotum. Kroppen bred, 
skjoldførmet; uden Torne 7:12... 2. Cassidini. 

1. Gruppe Hispini. | 

Hovedet synligt, naar Dyret betragtes fra oven, 

" Munden fri. Kroppen ikke skjoldformet, forsynet 

med lange, udstaaende Torne. 

== 



262 

Larverne minerer i Foderplantens Blade, hvor ogsaa 

Forpupningen finder Sted. 

1. Hispélla Chap. 

Følehornene kraftige, 1. Led fortil foroven med 

en lang, krummet Torn, de 5 følgende Led paa 

Inder- og Ydersiden skarp- 

kantede, det yderste For- 

hjørne udtrukket i en Tand, 

der" er længst: pan 2Bed 

og aftager i Længde paa 

de følgende Led. Benene 

kraftige, Skinnebenene no- 

&a, get over Spidsen med en 

" Tand, herfra til Spidsen 

udskaarne; Kløerne frie. 

1. H. åtra L. (Fig. 83). Ken- 

delig fra alle andre danske 

Biller ved Oversidens Torne. 

ne EN Sort, mat, Vingedækkerne med 
KEEL 2: svagt, staalblaat Skær. Prono- 

tum paa hver Side med 5 Torne, 

2 ved Roden sammenvoksede ved Forranden og 3 paa 

Siden, af hvilke de 2 forreste er sammenvoksede ved 

Roden. Vingedækkerne aflange, langs Roden med fremad- 

rettede, langs Sideranden med udadrettede Torne og yder- 

ligere med rækkevis ordnede, opstaaende Torne, Punk-. 

turen kraftig, ordnet i uregelmæssige Rækker. Længde 

3—4 mm. 

Paa Sandbund, meget sjælden og stedegen. I ældre 
Tid fundet i Nord- og Sydsjælland, påa Høje Møen og 
Bornholm, i Sydfyen og i Jylland (Viborg, Randers, Aar- 
hus); i nyere Tid er Arten kun funden paa Lynæs Hav- 
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skrænt. Larven lever minerende i Bladene af Glat Rotte- 
hale (Phleum Boehmeri) og maaske Eng-Havre (Avena 
"pratensis); den forpupper sig i Minen. Imago træffes bedst 
i Slutningen af Juni og i Juli. 

2. Gruppe Cassidini. 

(Skjoldbiller). 

Hovedet, naar Dyret betragtes fra oven, fuld- 

stændig dækket af Pronotum, Munden dækket af 

Prosternum. Kroppen skjoldformet, ikke forsynet 

med Torne. Pronotum bredt, uden Forhjørner, idet 

Forrand og Sider i Forening danner en Halv- 

kreds. Vingedækkerne med tagformet udvidede 

Sidedækker. 

”- Æggene lægges paa Foderplantens Blade i Hobe, der 

-indhylles i Ekskrementer. Larverne lever frit paa Bladene 

og er forsynede med et Ekskrementdække, der er anbragt 

paa en Gaffel paa sidste Bugled. Forpupningen finder Sted 

paa Bladene. 

Oversigt over Slægterne. 

1. EREbrrerer paa hver Side med en Følehorns- 
fure, der strækker sig tilbage til Forbrystets 
Basrande SA IE SAR REE ra NL FAR 22 

Forbrystet uden, eller i det højeste fortil, ved 
Siden af Øjnene, med korte Følehornsfurer. 

. Cåssida. 
2. Kløerne simple. Pronotums Baghjørner en 

mundede 3 es AS TET ANN 2. Hypocåssida. 
Kløerne ved Roden med en spids Tand. Pro- 

notums Baghjørner vinkelformede, bagud- 
TELE EFA ARE ENE SE LER orale 3. Pilemåstoma.. 

1. Cåssida E: 

Mundskjoldet ret stort, i Reglen trekantet, ad- 

— skilt fra Panden ved 2 Linier, der fra Hovedets 

= 
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Forrand løber konvergerende mod Følehornenes 

Indledningssted og ofte forenes her eller noget 

før. Følehornene mod Spidsen fortykkede. Pro- 

notum med enten fuldstændigt afrundede eller 

mere eller mindre tydeligt vinkelformet antydede 

Baghjørner, Roden ofte paa hver Side, lidt inden- 

for Baghjørnet, med en tandformet Udvidelse (Rod- 

tanden), der er at betragte som det egentlige Bag- 

hjørne, og som hyppigt dækkes af Vingedækkernes 

Basalrand, Vingedækkerne ofte med ophøjede 

Længderibber, Punkturen enten uregelmæssig eller 

mere eller mindre tydeligt rækkevis ordnet, For- 

brystet i det højeste fortil, ved Siden af Øjnene, 

med korte Følehornsfurer. Kløerne tandede eller 

simple. : 

Flere Cassida-Arter er i levende Live forsynede med 

smukke Guld- eller Sølvstriber, der forsvinder, naar Dyret 

dræbes. Ogsaa Oversidens øvrige Farve er, særlig for de 

grønne Arters Vedkommende, ofte vanskelig at bevare 

uændret. | 

Oversigt over Arterne. 

1. Kløerne ved Roden med en Tand. Vingedæk- 
kerne med uregelmæssig, ikke rækkevis ord- 
net Punktur og uden ophøjede Længderibber 2. 

Kløerne simple SS METER SELER 3. 
2. Mindre, 4—4,5 mm. Vingedækkerne meget højt 

hvælvede, bagtil ret brat nedfaldende....... 
2.hemisphåerica. 

Større, 7—10 mm. Vingedækkerne ikke ret højt 
"hvælvede, bagtil jævnt nedfaldende ... 1. viridis. 

3. Benene helt sorte. Længde 6—8,5 mm.. 3. murraea. 
I hvert Fald Skinneben og Fødder lyser oe 4. 

4. Mindre, 3,5—4,5 mm. Bugen gul. Vingedæk- 
kerne med temmelig regelmæssige Punkt- 
FæÆRKEersE I SEE HR BERN GET SEAN 13. margaritåcea. 
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Større, 5—8 mm, i modsat Fald Bugen helt 
eller deliSEsS OR REE ae SE rs TE Fe 

Panden (med Mundskjoldet) gul eller brungul. 
Vingedækkerne med ret regelmæssige Punkt- 
rækker, Stribemellemrummene uden Punkter 6. 

Panden (med Mundskjoldet) sort. Vingedæk- 
kerne uregelmæssigt punkterede eller med 
Punktrækker; i sidste Fald i hvert Fald nogle 
af Stribemellemrummene med enkelte ind- 
SIKRES BUNKE TE AE SN en ES ane Bree ct Ti 

. Pronotum overalt tæt og tydeligt punkteret. 
Vingedækkernes Siderand i Midten fortykket. 
SFØrrer GEM MEE SE ETS NS: 4.nebulåsa. 

Pronotums Midtparti i det højeste yderst fint 
og utydeligt punkteret. Vingedækkernes Side- 
rand ikke fortykket i Midten. Mindre, 4— 
GEMME REE RAR 2 SD SENSORER. al flavéola. 

Pronotum rødligt eller gulligt, ”bagtil med et 
- blodrødt eller rustbrunt Tværbaand .... Panzéri. 

Pronotum ensfarvet, gulligt eller grønt . SES ESE 5 - 8. 
Pronotum ikke eller yderst fint punkteret. Vinge- 
dækkerne med regelmæssige Punktrækker, 
deres Sideparti, især fortil, stejlt nedfaldende 9. 

Pronotum tydeligt, ikke særlig fint punkteret. 
Vingedækkernes Sideparti mere eller mindre 
SS EN SES SPS SSR SPEER SEERNE SELE NERE - 10. 
Laarenes inderste Halvdel sort. Pronotum mat 

14.nåbilis. 
Laarene i det højeste mørkere ved Roden. Pro- 

hofumssvagt-skinnende,. 5 RENEE FSEvitrata: 
Laarene sorte fra Roden og i det mindste til 

NNA ER ES EGNE Er NS SEE SED NERO SER) BE 
Laarene gule eller brande i det højeste mør- 

kere helt inde vedsRode mr ER SE Non IS: 
Vingedækkerne langs Sømmen med et bredt, 

brunt, undertiden i Pletter opløst Længde- 
BAN SA EGER LENE one KNEE aL ye GAviderx 

Vingedækkerne langs Sømmen i det højeste 
med en ganske smal, rød eller brunlig Stribe 12. 

Panden (med Mundskjoldet). tydeligt længere 
end lige foran 'Følehornenes Indledningssted 
bred (Fig.84,2). Formen lidt bredere. 7.rubigindsa. 

Panden (med Mundskjoldet) næppe længere end 
lige foran Følehornenes Indledningssted bred. 
Formen lidt "mere aflang SA 9. sanguindsa 

; var. långuida. 
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13. Pronotums Bagrand indenfor Rodtanden og ved 
Scutellum stærkt udrandet, Baghjørnerne 
bredt afrundede. Vingedækkernes Rod inden- 
for Skuldrene stærkt udrandet og forsynet med 
paafaldende kraftige, sorte Tænder (Fig. 85). 
Vingedækkernes Punktur uregelmæssig, bort- 
set fra Partiet omkring Sømmen ikke tyde- 
ligt rækkevis ordnet .............. 8.seladånia. 

i 

" Fig. 84. Hovedet af Cassida prasina (1) 
og C. rubiginosa (2). 

Pronotums Bagrand mindre stærkt udrandet 
indenfor Rodtanden og ved Scutellum, Bag- 
hjørnerne vinkelformede eller smallere afrun- 
dede. Vingedækkernes Rod indenfor Skuldrene 
mindre stærkt udrandet, ikke eller finere 
FANER: Sy SAR E SEASON FREE ARLES ES DGL: SRReREs 14. 

14. Overlæben i Midten med en bred og lidet dyb 
Udranding (som Fig. 84, 2). Vingedækkernes 
Punktur temmelig uregelmæssig, med kun 
lidet fremtrædende Punktrækker. Pronotums 
Baghjørner vinkelformede. Gennemsnitlig ; 
Størrer o--8 Mm MES Re, 9.sanguindsa. 

"Overlæben i Midten med en smal og dyb Ud- 
randing (se Fig. 84, 1). Vingedækkernes Punk- 
tur mere regelmæssig, med tydeligt frem- 
trædende Punktrækker. Gennemsnitlig min- 
Fe; ASE LØ NME RER REED SAS TEE DER 15. 

15. Vingedækkernes Rod med tydelige, smaa, sorte 



267 

Tænder. Mellembrystets Episterner og Epi- 
MMEFEr SOME IEEE ESS SSR 10. denticollis. 

Vingedækkernes Rod ikke eller meget utyde- 
ligt tandet. Mellembrystets Episterner helt 
eller delvis, undertiden ogsaa dets Epimerer 
SUL SEERE ae SEEST ANES INSEE AGREE GEN Tr gg 16. 

16. Gennemsnitlig lidt større og forholdsvis bre- 
dere. Mellembrystets Epimerer oftest sorte, 
Bugens lyse Yderrande oftest smallere .... 

12. pråsina. 

Fig. 85. Pronotums og Vingedækkernes Rod 
af Cassida seladonia. É 

Gennemsnitlig lidt mindre og forholdsvis smal- 
- lere. Mellembrystets Epimerer gule, Bugens 

lyse Yderrande oftest bredere 11.sanguinolénta. 

1. C.viridis L. Blandt de grønne Arter let kende- 
lig ved Størrelsen i Forbindelse med Vingedækkernes 

tætte, uregelmæssige, ikke rækkevis ordnede Punktur og 

de tandede Kløer. Mat grøn, Følehorn og Ben gule, de 

første sorte mod Spidsen; Undersiden sort, Bugens Yder- 

rande gullige. Pronotum tydeligt smallere end Vingedæk- 

kerne over Skuldrene, Baghjørnerne bredt afrundede, 

Punkturen bagtil i Midten fin og udvisket, mod Forranden 

stærkere og dybere. Vingedækkerne uden den sædvanlige 

grove Punktrække lidt indenfor Sideranden, deres Tilsmal- 

ning bagud begynder langt fremme, saa at deres Omrids 
" nærmer sig noget en Trekant. Længde 7—10 mm. 

— Almindelig, især paa fugtig Bund, paa Læbeblomstrede, 
særlig Mynte (Mentha), Alm. Hanekro (Galeopsis tetrahit) 

- 
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og Sværtevæld (Lycopus europaeus), maaske ogsaa paa 
Kurvblomstrede. Juni— August. I Midten af Juli er der 
fundet Æg, Larver, Pupper og Imagines. Ø 

2. C. hemisphaåerica Hbst. Let kendelig ved den 

ringe Størrelse, den korte, højthvælvede Form, de tæt og 

uregelmæssigt punkterede, mod Siderandene stejlt ned- 

faldende Vingedækker og den gule Bug. Grøn (døde 

Eksemplarer ofte gullige), Følehorn og Ben gule, de første 

mod Spidsen i det højeste lidt mørkere; Hoved og Bryst 

sorte, Bugen gul (meget sjældent mørkere i Midten). Pro-: 

notum ikke eller ganske lidt smallere end Vingedækkerne 

over Skuldrene, Baghjørnerne noget vinkelformede, Punk- 

turen lidet dyb. Vingedækkerne korte, højt hvælvede. 

Længde 4—4,5 mm. 

Hannen er kendelig fra Hunnen ved, at Pronotums 

Baghjørner er lidt mere spidse. 

Udbredt, men sjælden og som Regel kun enkeltvis. 
Den angives at leve paa Blæresmelde (Silene inflata) og 
Nellike (Dianthus), men er ogsaa funden paa Alant (Inula). 
Juni—September. 

3. C. murråea L. Let kendelig ved de helt sorte 
Ben, . Størrelsen og Farven. Oversiden rød, hos friske 

Stykker grønlig, Scutellum sort, Vingedækkerne med sorte 

Pletter, der varierer stærkt i Tal og Størrelse, undertiden 

udvider sig og flyder delvis sammen og undertiden for- 

svinder helt eller delvis; Undersiden, Ben og Følehorn 

sorte, de sidstes 2.—5. Led rødlige. Pronotum saa bredt 

som Vingedækkerne over Skuldrene, Baghjørnerne ret- 

vinklede, Punkturen meget fin, Vingedækkerne med tem- 

melig fine, regelmæssige Punktrækker, Stribemellemrum- 

mene meget bredere end Punktrækkerne, uden indstrøede 

Punkter, flade eller svagt hvælvede, 2. og 4. Mellemrum 

kun yderst sjældent noget ribbeformet ophøjede. Længde 

6—8,5 mm. ; 

å: Smallere, Vingedækkernes Sider i Miaen mindre 

stærkt rundede. 
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Hidtil: kun funden herhjemme paa Lolland-Falster 
(Christianssæde Skov, Sundby Storskov, Lindeskov, Trom- 
næs) og paa Sotrup Strand ved Alssund; den lever især 
påa Strandskovenge, paa Alant (Inula, især I. britannica); 
den skal ogsaa undertiden være fundet paa Strand-Loppe- 
urt (Pulicaria dysenterica) og Mynte (Mentha). Juni— August. 

4. C.nebuldåsa L. Let kendelig ved de i Oversigten 

under 5. og 6. angivne Karakterer. Oversiden temmelig 

mat, brungul eller rustrød, friske Stykker ofte med grøn- 

ligt Skær, Vingedækkerne med talrige smaa, uregelmæs- 

sige, sorte Pletter; Undersiden sort, Panden (med Mund- 

skjoldet) og Bugens Yderrande gule eller brungule. Føle- 

horn og Ben gule, de første mod Spidsen, ofte ogsaa de 

inderste Leds Spids mørkere, Laarenes Midte ofte og 

undertiden ogsaa delvis Skinnebenene mørke. Panden 

(med Mundskjoldet) lidet dybt punkteret. Pronotum smal- 

lere end Vingedækkerne over Skuldrene, Baghjørnerne 

bredt afrundede. Vingedækkerne-med regelmæssige, grove 

Punktrækker, hvis Punkter er meget tæt stillede og kun 

indbyrdes adskilt ved en smal Tværliste, Stribemellem- 

rummene smallere end Punktrækkerne, 2. Mellemrum 

bredere og ribbeformet ophøjet. Længde 6—7 mm. 

Almindelig paa Planter hørende til Salturtfamilien 
(Chenopodiaceae), saasom Gaasefod (Chenopodium, især 
Ch. album og glaucum) og Mælde (Atriplex). Arten skal 
undertiden kunne være skadelig for Runkelroer. 

5. C. flavéola Thunb. (obsoléta Illig.). Let kendelig 

ved de i Oversigten under 5. og 6. nævnte Karakterer. 

Oversiden, Ben og Følehorn brungule, de sidste mørkere 

mod Spidsen, Vingedækkerne sjældent med mørkere Plet- 

ter eller brunlige; Undersiden sort, Panden (med Mund- 

skjoldet) og Bugens Yderrande gule eller brungule. Pan- 

… den (med Mundskjoldet) næsten glat. Pronotum lidt eller 

ikke smallere end Vingedækkerne over Skuldrene, Bag- 

hjørnerne bredt afrundede. Vingedækkerne med regelmæs- 

sige, kraftige Punktrækker, hvis Punkter som Regel er 

ES 
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meget tæt stillede, Stribemellemrummene som Regel smal- 

lere end Punktrækkerne, 2. .Mellemrum ofte stærkere 

hvælvet end de øvrige. Længde 4—6 mm. 

Almindelig, paa Planter hørende til Nellikefamiliens 
Fladstjernegruppe, især Fladstjerne (Stellaria), Spergel 
(Spergula arvensis) og Strandarve (Honckenya peploides). 

[C. Pånzeri Weise. Let kendelig ved Farven. Pro- 
notum rødligt, fortil oftest hvidgult gennemskinnende, 
bagtil med et blodrødt eller rustbrunt Tværbaand, Vinge- 
dækkerne grønlige, omkring Scutellum med et mørkt rust- 
rødt, trekantet Parti; Undersiden sort, Mellembrystets Epi- 
merer og en bred Yderrand af Bugen gule; Følehorn og 
Ben gule. Panden (med Mundskjoldet) tydeligt længere 
end lige foran Følehornenes Indledningssted bred, Over- 
læben mat, i Midten med en lidet dyb Udranding. Pro- 
notum med vinkelformede Baghjørner, der er rykket 
noget frem foran Bagranden. Vingedækkerne med dybt 
udrandet Rod, ret fint og tæt, indadtil noget uregelmæs- 
sigt punkterede. Længde 6—7 mm. ; 

Denne Art, der bl.a. er fundet i Skaane, Norge og 
Tyskland, kunde muligvis findes ogsaa hos os. Den lever 
paa Arter af Burre (Lappa, Årctium) og paa Skorsoner 
(Scorzonera humilis).| 

6. C. vibex L. Let kendelig fra de andre grønne Arter 
ved Farven. Oversiden grøn, Pronotum ved Roden hyp- 

pigt med 2 mørke Pletter, Vingedækkerne omkring Scu- 

tellum med et brunt Parti og langs -Sømmen med et bredt, 

i Reglen til 3. Punktrække naaende, bag Midten og foran 

Spidsen indsnævret, brunt Længdebaand, der varierer be- 

tydeligt og ofte er opløst i Pletter; paa Midten, mellem 

T. og 8. Punktrække findes ofte en lille, mørk Plet; Un- 

dersiden sort, Bugens Yderrande ofte smalt lyse; Føle- 

horn sorte, lysere mod Roden, Benene gule, Laarene 

sorte, med lys Spids. Panden (med Mundskjoldet) mindst 

saa lang som lige foran Følehornenes Indledningssted bred, 

Mundskjoldet i Midten kun svagt udrandet. Pronotum ret 

tæt punkteret, Baghjørnerne vinkelformede. Vingedækkerne 

spredt og yderst kort, ofte næppe synligt behaarede, med 
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noget uregelmæssige Punktrækker, 2. Stribemellemrum 

ribbeformet hvælvet, Roden kun meget utydeligt og fint 

tandet. Længde 5—7 mm. 

gg: Pronotum med lidt mere spidsvinklede Baghjørner, 

over disse lidt bredere end (hos 2 kun saa bredt som) 

Vingedækkerne over Skuldrene. Å 

Udbredt, men sjælden og meget stedegen; ofte i An- 
tal, hvor den forekommer. Hyppigst truffen i vore sydligere 
Egne (Møen, Lolland-Falster, 
Fakkegrav, Gravenshoved). Den 
lever paa Bladhoved-Tidsel 

(Cirsium arvense og palustre), 
Knopurt (Centaurea) og Rejn- 
fan (Tanacetum vulgare). Juni, 
August, September. 

T. C.rubigindsa Miller  & 
(Fig. 86). Ved de delvis sorte 7 
Laar let kendelig fra de føl- 

gende grønne Arter, undtagen 

C. sanguinosa var. languida, fra 

hvilken den adskiller sig ved 

længere Pande. Oversiden grøn, 

Vingedækkerne ved Roden og Fig. 86. Cassida rubiginosa. 
omkring Scutellum ofte brune, X 6. 

Undersiden sort, Bugens Yder- 

rande smalt gule, Følehorn og Ben gule, de første mørke 

mod Spidsen, Laarene i inderste Halvdel eller i endnu 

større Udstrækning sorte. Mundskjoldet i Midten med en 

bred og lidet dyb Udranding (Fig. 84, 2). Pronotum ikke 

eller lidt bredere end Vingedækkerne over Skuldrene, Bag- 

hjørnerne vinkelformede, Punkturen ret tæt. Vingedæk- 

kerne med uregelmæssige Punktrækker, der paa Grund 

af indstrøede Punkter oftest kun træder ret utydeligt frem, 

2. og 4. Stribemellemrum tydeligst fremtrædende, men of- 

test ikke stærkere hvælvede. Længde 6—8 mm. - 

"åd: Pronotums Baghjørner lidt spidsere og rykkede 

lidt længere frem foran Pronotums Rodlinie end. hos 2. 
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Almindelig; paa Arter af Tidsel (Carduus), Bladhoved- 
Tidsel (Cirsium) og Burre (Lappa, Årctium); ogsaa paa 
Rejnfan (Tanacetum vulgare) og Svinémælk (Sonchus). 

8. C.selad&nia Gyll. Kendelig fra de beslægtede 

grønne Arter ved de i Oversigten under 13. nævnte Ka- 

rakterer. Oversiden grøn, Scutellum og Vingedækkernes 

Rod, ofte med Undtagelse af et blankt, lidt ophøjet Parti 

nær Scutellum, som Regel rødlige; Undersiden sort, Bu- 

gens Yderrande smalt gule; Ben og Følehorn gule, de 

sidste mørke mod Spidsen. Panden (med Mundskjoldet) 

rigeligt saa lang som lige bag Følehornenes Indlednings- 

sted bred, Overlæben i Midten med en smal, ret dyb Ud- 

randing. Pronotum saa bredt som Vingedækkerne over 

Skuldrene, ret tæt punkteret. Vingedækkerne med spredte, 

yderst korte, ofte næppe synlige Haar, uden ophøjede 

Længderibber. Længde 5—7 mm. 

Af denne overalt sjældne Art foreligger hidtil kun 4 
danske Eksemplarer, af hvilke det ene er taget ved Hasle 
d. $/6 1870 og det andet i Sandvig-Allingeegnen d. ”/» 1870, 
medens de to andre mangler nærmere Lokalitetsangivelse. . 
Arten lever påa sandet Bund, paa Åger-Museurt (Filago 
arvensis) og er ogsaa funden i Juni. 

9. C.sanguindsa Suffr. Af de beslægtede grønne 

Arter kan denne Art paa Grund af Overlæbens brede, 

lidet dybe Udranding kun forveksles med C. rubiginosa, 

fra hvilken den dog let kendes ved bredere Pande og — 

bortset fra Varieteten languida — lysere Laar. Formen lidt 

mere aflang end hos C. rubiginosa. Oversiden grøn; hos. 

fuldt udfarvede Eksemplarer er Pronotums Forrand og 

Vingedækkernes Søm, Siderande og Rod samt Partiet om- 

kring Scutellum blodrøde; i levende Live har Dyret ofte 

Sølvglans paa Scutellum og Skulderbulerne; Undersiden 

sort, Bugens Yderrande smalt gule, Følehorn og Ben gule, 

de første mørke mod Spidsen, Laarene ved. Roden ofte 

brunlige, sjældnere (var. långuida Corn. (viridissima 

Reitter)) i større Udstrækning brunsorte eller sorte. Pro- 
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notum tæt punkteret. Vingedækkernes Punktur omtrent 

som hos C. rubiginosa, 2. og 4. Stribemellemrum ofte svagt 

ribbeformet ophøjede. Længde 6—8 mm. 

gg: Pronotums Baghjørner rykket lidt længere frem 

foran Rodlinien; Pronotum oftest lidt bredere end (hos 9 

højst saa bredt som) Vingedækkerne over Skuldrene. 

Udbredt, men ikke almindelig; paa Rejnfan (Tana- 
cetum vulgare) og Nyse-Røllike (Achillea ptarmica), maa- 
ske ogsaa paa Tidsel (Carduus). Maj—September. 

10. C. denticållis Suffr, Denne og de to følgende 

Arter adskiller sig fra de fire foregaaende grønne Arter 

ved, at Vingedækkernes Punktrækker er mere regelmæs- 

sige og tydeligere fremtrædende samt ved, at Overlæben 

i Midten ikke som hos de foregaaende (undtagen C. sela- 

donia) er bredt og lidet dybt, men smalt og dybt ud- 

randet (som Fig. 84, 1, eller lidt mindre dybt). Oversiden 

grøn, Vingedækkernes Rod og Partiet omkring Scutellum 

(ofte afbrudt af 2. Stribemellemrum) som Regel rustrødt; 

meget sjældent er Pronotum rustrødt; Undersiden sort, 

Bugens Yderrande smalt gule; Følehorn og Ben gule, de 

første mod Spidsen mørke. Overlæbens Udranding lidt 

mindre dyb end hos de 2 følgende. Pronotum med mere 

eller mindre smalt afrundede Baghjørner, Punkturen ret 

tæt. Vingedækkernes Punktrækker som "Regel med ikke 

ret tæt stillede Punkter, 2. og 4. Stribemellemrum lidt 

tydeligere fremtrædende og stærkere hvælvede end de 

andre, 2. helt fortil ved Roden ikke tydeligt indadbøjet. 

ease 5—7,2 mm. 

åg: Pronotums DN SEERE lidt frem foran Pro- 

notums Rodlinie. Pronotum oftest rigeligt (hos 2 næppe) 

saa bredt som Vingedækkerne over Skuldrene. 

Udbredt, men ikke almindelig, paa Alm. Røllike (Achil- 
lea millefolium) og maaske ogsaa paa Rejnfan (Tanacetum 
vulgare). Juli, August. 

" Victor Hansen: Bladbiller m. v. ES 
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11. C. sanguinolénta Muller. Denne og den føl- 

gende Art er gennemsnitlig mindre end de 5 foregaaende 

Arter og adskiller sig fra dem ved Mellembrystets helt 

eller delvis lyse Episterner. Temmelig aflang; Oversiden 

grøn, fuldt udfarvede Individer med en ret stor, trekantet, 

blodrød Plet paa Vingedækkerne, omkring Scutellum; 

Undersiden sort, Mellembrystets Episterner og Epimerer 

samt Bugens Yderrande gule; Følehorn og Ben gule, de 

første mørkere mod Spidsen. Overlæbens Udranding dyb, 

c. halvt saa dyb som Overlæbens Længde (som Fig. 84, 1). 

Pronotum med vinkelformede Baghjørner, Punkturen of- 

test ret tæt, Forrandens Midte oftest svagt fremtrukket. 

Vingedækkerne højt hvælvede, 2. og 4. Stribemellemrum 

stærkere hvælvede, 2. helt fortil, lige ved Roden lidt ind- 

adbøjet. Længde 4,5—6 mm. SA 
åg: Pronotums Baghjørner rykkede lidt frem foran 

Pronotums Rodlinie; Pronotum som Regel rigeligt (hos 9 

næppe) saa bredt som Vingedækkerne over Skuldrene. 

Oversidens grønne Farve plejer hos døde Eksemplarer 

af denne Art at holde sig betydelig bedre end hos den 

følgende Art. 

Udbredt, men vistnok ret.sjælden; paa Alm. Røllike 
(Achillea millefolium). Maj—Juli. 

12. C. pråsina Illig. Denne Art ligner den fore- 

gaaende meget stærkt, men adskiller sig fra den ved de 

i Oversigten nævnte Kendemærker. Endvidere er den 

røde Farve paa Vingedækkernes Scutellarparti som Regel 

mindre udbredt og hyppigere end hos den foregaaende 

afbrudt af 2. og 4. Stribemellemrum, Følehornene er mod 
Spidsen oftest kun meget lidt mørkere, Pronotum er for- 

holdsvis kortere, Forranden i Midten mindre spidst run- 

det, saa at Midtpartiet ikke er fremtrukket, Baghjørnerne 

ofte lidt mere spidse, Vingedækkerne ser paa Grund af 

deres større Bredde lidt mindre højt hvælvede ud, og 

2. Stribemellemrum er fortil oftest lidt stærkere indad- 

bøjet. Længde 5—6 mm. 
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å og 2 omtrent som hos den foregaaende. 

Udbredt og mere almindelig end den foregaaende; 
paa Alm. Røllike (Achillea millefolium), maaske ogsaa paa 
Nyse-Røllike (A. ptarmica), Kamille (Matricaria) og Gaase- 
urt (Anthemis). Især i August. 

13. C. margaritåcea Schaller. Vor mindste Art, let 

kendelig ved Størrelsen og den gule Bug i Forbindelse 

med Vingedækkernes ret regelmæssige Punktrækker. Gul, 

i levende Live grøn, med Purpurglans, Hovedet og som 

Regel — helt eller delvis — Brystet sort. Linierne, der 

begrænser Mundskjoldet, kraftige, foran Følehornenes Ind- 

ledningssted nærmede hinanden og indbyrdes adskilt af 

en kort Længdefure. Pronotum med stumpvinklede Bag- 

. hjørner, Punkturen meget fin. Vingedækkerne stærkt hvæl- 

vede,. paa Siderne ret stejlt nedfaldende, Skulderhjørnerne 

fremadtrukne, sluttende sig til Pronotums Baghjørner, 

Stribemellemrummene bredere end Punktrækkerne, glatte, 

hos 2 undertiden chagrinerede. Kløerne kortere end hos 

de andre Arter. Længde 3,5—4,5 mm. 

g: Kortere og bredere end 2. 

Af denne Art foreligger hidtil kun 3 danske Eksem- 
plarer, det ene fundet ved Tisvilde i Juni 1841, det andet 
ved Eisbøl i Juli 1885, det tredje vistnok ogsaa i Haderslev- 
egnen. Arten lever paa Sandbund, især paa Planter af 
Nellikefamilien, saasom Spergel (Spergula arvensis), Blære- 
Smelde (Silene inflata) og Nellike (Dianthus); den angives 
ogsaa at være funden paa Knopurt (Centaurea jacea og 
scabiosa), Gul Evighedsblomst (Gnaphalium arenarium) og 
Smal Timian (Thymus serpyllum), men disse Angivelser 
er maaske fejlagtige. Juni— Oktober. 

14. C.nébilis L. Denne og den følgende Art ud- 

mærker sig ved de paa Siderne ret stejlt nedfaldende 

Vingedækker, hvorved de adskiller sig fra de andre Arter 

undtagen C. hemisphåerica og margaritacea; fra disse 2 

Arter adskiller C. nobilis og vittata sig dog let ved For- 

.men og den i Midten sorte Bug. Højthvælvet, aflang, 

mere langstrakt end nogen af de foregaaende Arter. Over- 

siden brungul, hos friske Stykker ofte grønlig, Vingedæk- 

18% 
- 
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kernes 2. Stribemellemrum hos levende Eksemplarer med 

Perlemoderglans, Oversidens Farve iøvrigt ret varierende, 

undertiden brunlig, meget sjældent endog delvis sort; 

Undersiden sort, Bugens Yderrande brungule; Følehorn 

og Ben brungule, de første mørkere mod Spidsen, Laarene 

sorte i inderste Halvdel; sjældent er Benene i større Ud- 

strækning sorte. Linierne, der begrænser Mundskjoldet, 

forenes langt foran Følehornenes Indledningssted til en 

Længdemidtlinie, saa at Mundskjoldet er kort. Pronotum 

med afrundede Baghjørner, Punkturen meget fin. Vinge- 

dækkerne med mere eller mindre stærkt fremtrukne Skul- 

derhjørner og med regelmæssige, i Styrke stærkt varierende 

Punktrækker, 2. og 3. Stribemellemrum bredere end de. 

øvrige, 2. oftest lidt stærkere hvælvet, 3. i hvert Fald bag 

Midten med indstrøede Punkter. Længde 3,5—6 mm. 

Almindelig, paa Planter af Nellikefamilien, især Spergel 
(Spergula arvensis), Strandarve (Honckenya peploides) og 
Limurt (Silene); maaske ogsaa paa Planter af Salturt- 
familien, saasom Gaasefod (Chenopodium), Mælde (Atri- 
plex) og Bede (Beta). Marts—September. 

15. C. vittåta Villers (oblånga Illig.). Ligner den fore- 

gaaende, men adskilles let fra den ved de i Oversigten 

angivne Kendetegn samt ved, at Mundskjoldet er meget 

længere, idet de afgrænsende Linier først mødes ved Føle- 

hornenes Indledningssted, at Pronotums Baghjørner er 

mindre stærkt afrundede, at Vingedækkerne er lidt mere 

langstrakte, og at Bugens lyse Yderrande er bredere. 

Oversiden er hos levende, udfarvede Individer bleggrøn, 

med et bredt, grønt, sølvskinnende Længdebaand mellem 

Vingedækkernes 2. og 5. Punktrække. Længde 5—6,5 mm. 

Hidtil kun fundet ved Vordingborg, nogle faa Steder i 
Jylland (Mattrup — paa Spergel i en sandet Havremark —, 
Taps Nørreskov, Treldenæs — i Antal paa Bladhoved-Tidsel 
(Cirsium) —, Varde og Fanø) samt ved Sosa Odde paa Born- 
holm. Den foretrækker Sandbund og Saltbund og angives 
at leve paa Planter af Salturtfamilien, især Mælde (Atri- 
plex), Salturt (Salicornia) og Sodaurt (Salsola kali) samt 
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paa Spergel (Spergula arvensis), Strandarve (Honckenya 
peploides), Stor Nælde (Urtica dioeca) og Bladhoved-Tid- 
sel (Cirsium). Maj —September. I Udlandet skal den under- 
tiden være skadelig for Runkelroer. 

2. Hypocåssida Weise. 

Nærbeslægtet med Cassida, men adskilt fra 

denne Slægt ved, at Forbrystet paa hver Side er 

forsynet med en Følehornsfure, der strækker sig 

tilbage til Forbrystets Bagrand. Følehornenes 3. Led 

saa langt som 2. og kortere end 4. Pronotum med 

bredt afrundede Baghjørner. Kløerne simple. 

1. H.subferruginea Schrank. Temmelig bred, Over- 

siden rustrød, i levende Live ofte med kobberagtigt Skær, 

Vingedækkerne paa Ryggen undertiden brune, med mør- 

kere Pletter; Undersiden sort, Panden (med Mundskjoldet) 

og Bugens Yderrande brungule; Følehorn og Ben brun- 

gule, de første mod Spidsen ofte lidt mørkere, Laarene 

undertiden delvis sorte. Pronotum lidt smallere end Vinge- 

dækkerne over Skuldrene, Punkturen ret fin og tæt. Vinge- 

dækkerne med kun uregelmæssigt rækkevis ordnet, ikke 

ret grov Punktur, 2. og 4., undertiden ogsaa 6. og 8. Stribe- 

mellemrum ribbeformet ophøjede. Længde 4—6 mm. 

Hidtil herhjemme kun funden paa Stranden ved Ged- 
ser. Årten lever paa Sandbund, påa Ager-Snerle (Convol- 
Vvulus arvensis). Maj, Juni. 

3. Pileméåstoma Desbr. 

Nærbeslægtet med de to foregaaende Slægter, 

men adskilt fra Cassida ved, at Forbrystet paa 

"hver Side er forsynet med en Følehornsfure, der 

strækker sig tilbage til Forbrystets Bagrand, og 

fra Hypocassida ved, at 3. Følehornsled er betyde- 

== 
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ligt længere end 2. og lidt længere end 4., at Pro- 

notums Baghjørner er vinkelformede og bagud- 

rettede, og at Kløerne ved Roden har en spids 

Tand. Den danske Art kan forøvrigt paa Grund 

af de ensfarvede sorte Ben kun tænkes forvekslet 

med Cassida murraea, men fra denne Årt ad- 

skilles den let ved ringere Størrelse og den mes. 

grove Punktur paa Pronotums Sider. 

1. P. fastuå&sa Schaller (vittåta Fabr.). Kroppen tem- 

melig aflang, i Midten omtrent parallelsidet. Oversiden 

blank, rød, hos friske Stykker gullig eller grønlig; paa 

Pronotum er en Plet bagtil paa hver Side, 2 Midtpletter, 

den ene fortil, den anden bag Midten, og Bagranden of- 

test sorte, paa Vingedækkerne er tre Rækker, oftest noget 

sammenflydende Pletter, nemlig en Række langs Sømmen 

og en Række paa hver Side, noget indenfor Sideranden, 

sorte; Oversidens sorte Tegning varierer stærkt i Ud- 

strækning og tager undertiden saadan Overhaand, at kun 

en Plet fortil paa Pronotum og Vingedækkernes Sider er 

røde; Undersiden "sort, Bugens Yderrande ofte smalt 

lysere; Følehorn og Ben sorte, de første lysere mod Ro- 

den. Pronotum saa bredt som Vingedækkerne over Roden, 

Punkturen meget fin og spredt, paa Siderne meget grov 

og tæt, Bagranden tydeligt udrandet paa hver Side inden- 

for Baghjørnerne, saa at disse synes noget bagudtrukne, 

Sideranden opadbøjet, bagtil fortykket. Vingedækkerne med 

fine, regelmæssige Punktrækker, Forranden paa hver Side 

indenfor Skuldrene udrandet og kraftigt tandet, Sideran- 

dene opadbøjede og fortil fortykkede, Sømmen noget for- 

tykket. Længde 4,5—6 mm. 

Hidtil herhjemme kun funden . paa Falster (Dillet, 
Bøtø og Gedser) samt paa Flatø, paa Soløje-Alant (Inula 
britannica), oftest i Selskab, med Cassida murraea og he- 
misphaerica. I Udlandet skal den ogsaa være funden paa 
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Trekløft-Alant (I. vulgaris), Strand-Loppeurt (Pulicaria dy- 
senterica) og Eng-Brandbæger (Senecio Jacobaea). Juli, 
August. 

2. Familie Lariidae. 
(Bruchidae, Bønnebiller). 

Kroppen behaaret. Hovedet med en meget kort, 

snudeformet Forlængelse (Fig. 3, Side 5); Øjnene 

udrandede, oftest meget dybt; Hovedet hyppigst 

indsnævret bag Øjnene. Følehornene 11-leddede, 

oftest mod Spidsen fortykkede og noget fladtrykte, 

sjældent savtakkede eller kamdannede, 1. Led ikke 

- fortykket. Pronotum ofte konisk eller klokkeformet, 

Siderne i hvert Fald bagtil som Regel tydeligt 
randede, Midtpartiet af Pronotums Rod i Reglen 

bagudtrukket. Scutellums Bagrand ofte udrandet i 

Midten. Vingedækkerne brede, ikke dækkende Py- 

gidium, uden afsatte Sidedækker, med regelmæs- 

sige Punktstriber. Forhofterne koniske, Baghof- 

terne brede, med buet Bagrand. Bugen med 5 frie 

Led. Fødderne med tvelappet 3. Led, Kløerne ved 

Roden med en Tand; Bagbenene kraftigere ud- 

viklede end de andre Benpar, deres Laar ofte 

tandede, deres 1. Fodled forlænget, oftest krummet. 

Bønnebillerne, hvis Plads i Systemet har været om- 

tvistet, stilles nu som Regel i Phytophagernes Gruppe 

og betragtes hyppigst indenfor denne Gruppe som et Over- 

gangsled til. Rhyncophorerne, jfr. ovenfor Side 2. 

Æggene lægges i Blomsterne af forskellige Planter, 

.lsær Ærteblomstrede; Larverne lever i Frugterne; ogsaa 

Forpupningen sker i Reglen i Frugten. Imago søger 

Blomster. 

- 
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Af Bønnebiller er der hidtil i Danmark fundet 9 Arter, 

af hvilke dog i hvert Fald de 4 kun er truffet kosmopoli- 

tisk hos os. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Bagskinnebenene ved Spidsen med 2 lange, om- 
trent lige lange, indleddede og derfor be- 
vægelige Endesporer. Pronotums Sider skarpt 
randede ogsaa fortil. Hovedet med kun svagt 
fremstaaende Øjne, bag disse kun svagt til- 
SMAL ER 2 3 0 TER ON EET l.Spermå6phagus. 

Bagskinnebenenes Spids trukket ud i en eller. 
to ubevægelige Torne. Pronotums Sider fortil 
ikke skarpt randede. Hovedet med stærkt 
fremspringende Øjne, bag disse stærkt ind- 
SMØGER SE NSSS SR SES LA SE pk ERSRE 2 

2. Pronotum paa hver Side, i eller lidt foran 
Midten, med en mere eller mindre tydelig 
Tand, i modsat Fald (L. loti) Forbenene rød- 
gule, og Mellem- og Bagbenene sorte. Hannens 
Mellemskinneben ved Spidsen paa Indersiden 
med en Torn eller Udvidelse........... 2. Låria. 

Pronotum uden Tand paa hver Side i eller 
lidt foran Midten; Benene?) anderledes. far- 
vede. Hannens Mellemskinneben simple.... 3. 

3. Det bagudtrukne Midtparti af Pronotums Rod i 
Midten dybt udrandet. Benene”) i hvert Fald 
overvejende rødlige....…....... 4. Pachymérus. 

Det bagudtrukne Midtparti af Pronotums Rod 
ikke dybt udrandet i Midten..... 3. Bruchidius. 

1. Spermophagus Steven. 

Formen kort og bred. Hovedet med kun svagt 

fremstaaende Øjne, bag disse kun svagt tilsmalnet. 

Pronotums Sider skarpt randede ogsaa fortil. Vinge- 

dækkerne c. saa lange som tilsammen brede. Bag- 

skinnebenene ved Spidsen med 2 lange, omtrent 

lige lange, indleddede og derfor bevægelige Ende- 

sporer. 

1) Hos de her behandlede Arter, 
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1. Sp. cisti Fabr. (cårdui Boh.). Sort, graat behaaret. 

Følehornenes 6.—10. Led c. saa lange som brede. Pro- 

notum meget bredere end langt, tilsmalnet fra Roden 

fremefter i ret stærkt buede Linier, Bagranden tvebuet, i 

Midten tilbagetrukken, sluttende tæt til Vingedækkernes 

Rod, Punkturen meget fin og tæt, med iblandede, meget 

store, men lidet dybe, oftest ret spredte Punkter. Vinge- 

dækkerne med temmelig fine Punktstriber, hvis Punktur 

varierer noget i Styrke, Stribemellemrummene tæt og 

meget fint, lidet dybt punkterede. Pygidium yderst fint 

punkteret, med iblandede, meget store, lidet dybe Punkter. 

Baglaarene utandede, Spidsen af Bagføddernes 1. Led paa 

… Indersiden tornformet udtrukket. Længde 1,5—3,2 mm. 

… &: Følehornene lidt længere end hos 2. Pygidium 

noget hvælvet (hos 2 fladere). 

Af denne Art er der hidtil herhjemme kun fundet 
2 Eksemplarer i det frie, tagne d.%6 1907 paa Gedser 
Strand. I København er den engang funden i en Damp- 
mølle i Antal i afhaspede, danske Vikker (September 1890). 
Arten angives at leve paa Ager-Snerle (Convolvulus ar- 
vensis), i hvis Frugter Larven skal leve og forpuppe sig. 
Imago skal ogsaa søge andre Planters Blomster. 

2 ETA SCOOP: 

(Brachus L.). 

Formen smindre” kort og bred end hos den 

foregaaende Slægt. Oversidens Behaaring ofte plet- 

vis hvid. Hovedet med stærkt fremspringende 

Øjne og bag disse stærkt indsnævret (Fig. 3, Side 5). 

Pronotum paa hver Side som Regel med en under- 

tiden af Behaaringen noget skjult Tand (af de her 

behandlede Arter danner alene L. loti en Und- 

tagelse), med kun bagtil skarpt randede Sider, fra 

Roden og til Sidetanden næppe eller lidt tilsmal- 

net (men ofte noget indbuet), derefter stærkt til- 

pe 
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smalnet fremefter. Baglaarene paa Undersiden med 

en Tand og bag denne udskaaret. 

Hos Hannen har Mellemskinnebenenes Spids 

paåa Indersiden en Endetorn eller en ofte tve- 

spidset Udvidelse. 

Oversigt over Arterne. 

1. Oversidens Behaaring ensfarvet graa. Prono- g 
tums Sider oftest uden Tand............. 1. låti. 

Oversidens Behaaring mere eller mindre tyde- 
ligt plettet. Pronotums Sider med en mere 
eller mindre tydelig Tand ..............……. 2. 

2. For- og Mellembenene helt eller overvejende 
rødgule. Følehornene hos & ensfarvet rød- 
gule. Længde 2,5—3 mm .......... luteicérnis. 

Mellembenene helt eller overvejende sorte. 
Følehornene hos begge Køn sorte mod Spid- 
SENE NS SEE DERNE TER SER SENERE rr SEG ASE SEEST SA DE "HSA SEES DERE 3. 

3. Pronotum næsten dobbelt saa bredt som langt. 
Pygidiums Behaaring hvid, bagtil med 2 store, 
sorte Pletter. Længde ERE mu 2. pisårum. 

Pronotum ikke over 1'/2 Gang saa bredt som 
) EY OR DDS SMEDE LE pet er SEES See Hs ENDE SE BED En 4. 

4. Større, 3—5 mm. Oversidens Behaaring tættere, 
oftest med okkergul Indblanding. Hannens 
Mellemskinneben uden Tand ovenfor Ende- 
Tornen ss 0 Boe ØRRED SE: KE) 4.rufimåna. 

Mindre, 2—3,5 mm. Oversidens Behaaring min- 
dre tæt, uden okkergul Indblanding. Hannens 
Mellemskinneben med en Tand lidt ovenfor 
Endetornen se AS ENS ES …:. 3.atomåria. 

1. L. låti Payk. Let kendelig fra. de følgende Arter 

ved Pronotums som Regel utandede Sider og Oversidens. 

ensfarvede, graa Behaaring. Sort, Forbenene og Følehor- 

nenes 4 eller 5 inderste Led rødgule. Pronotum c. 1/2 

Gang saa bredt som langt, fra Roden tilsmalnet svagt 

fremefter til foran Midten og derefter stærkere til Spid- 

sen, Baghjørnerne spidsvinklede, Siderne uden eller med 

en meget svagt antydet Tand, Punkturen meget tæt og 
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ret kraftig, ofte noget rynket. Vingedækkerne lidt længere 

end tilsammen brede, Siderne svagt rundede, Punktstri- 

berne med spredt stillede Punkter, Stribemellemrummene 

fint tværrynkede. Baglaarene med en kraftig, ret spids 

Tand. Længde 2—2,5 mm. 

g: Mellemskinnebenenes Spids paa Indersiden med 

en indadrettet, tvetandet Udvidelse. 

Sjælden; hyppigst truffen i vore sydlige Egne; Sund- 
by Storskov, Marrebæk Skov, Falsters Øststrand; ÅAaben- 
raa, Sønderborg Sønderskov. Paa Ærteblomstrede, især 
Fladbælg (Lathyrus maritimus og pratensis) og Kælling- 
tand (Lotus corniculatus). Juni. 

; 2. L. pisårum L. (pisi. L.). Kendelig fra de 2 føl- 

= gende Arter ved de i Oversigten angivne Kendetegn samt 

ved kraftigere Tand paa Pronotums Sider, ved kortere in- 

derste Endetorn paa Bagskinnebenene og ved Hannens 

Kønskarakterer, fra L. atomaria yderligere ved betyde- 

ligere Størrelse og fra L. rufimana yderligere ved mørke 

Forlaar. Sort, de 4 inderste. Følehornsled, Forskinneben 

og -fødder samt undertiden ogsaa Mellemskinnebenenes 

Spids og Mellemfødderne rødlige; Oversidens Behaaring 

overvejende brun, en Plet midt paa Pronotums Rod, Scu- 

tellum, et af Smaapletter dannet Tværbaand paa Vinge- 

dækkerne bag Midten og enkelte andre Smaapletter hvide; 

hist og her paa Oversiden, særlig paa Vingedækkernes 

bageste Del, findes ogsaa pletvis sort Behaaring; Pygidium 

hvidt behaaret,. bagtil med 2 store, sorte Pletter, ogsaa 

- fortil hyppigst med 2 mindre, trekantede, sorte Pletter. 

Pronotum fra de lidt spidsvinklede Baghjørner tilsmalnet 

svagt fremefter til de lidt foran Midten anbragte Side- 

tænder, herfra til Spidsen stærkt rundet-tilsmalnet, Punk- 

turen ret kraftig og tæt, med iblandede, fine Punkter. 

Vingedækkerne lidt længere end tilsammen brede, Stribe- 

. mellemrummene fint punkterede, mindre udpræget tvær- 

rynkede end hos de 2 følgende. Baglaarene med en meget 

kraftig Tand paa Undersiden, Bagskinnebenenes inderste 

= 
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Endetorn meget kortere end hos de 2 følgende, næppe 

længere end den yderste Endetorn. Længde 4—5 mm. 

&: Bagskinnebenenes Spids. paa Indersiden med en 

kort Endetorn. 

Denne Årt, der vistnok hører hjemme i Nordamerika, 
men for mange Aar siden er indført til Europa, er funden 

kosmopolitisk i København 
i Ærter (Pisum sativum) og 
i Haderslev. ) 

3. L. atomåria L. (gra- 

nåria L.) (Fig. 87). Gennem- 

snitlig betydeligt mindre end 

baade den foregaaende og 

den følgende og tyndere be- 

haaret paa Oversiden end 

disse. Sort, Følehornenes 4 

inderste Led eg Forbenene 

rødlige, Forlaarenes Rod ofte 

mørk; Oversiden med meget 

tynd, graa Behaaring samt 

hist og her med tættere hvid 

Behaaring, der danner smaa 

Pletter, af hvilke de mest 
iøjnefaldende er en Plet paa 

Fig. 87. Laria atomaria. Pronotums Rod foran Scu- 

P. X 13. tellum og en Plet paa Vinge- 
dækkernes Søm, lidt bag 

Scutellum; Pygidium graahvidt behaaret, ofte bagtil med 

2 mørke, svagt afgrænsede Pletter. Pronotum c. 1//> Gang 

saa bredt som langt, fra Roden tilsmalnet svagt fremefter. 

til Sidetanden i rette eller meget svagt indbuede Linier, 

derfra til Spidsen stærkere rundet-tilsmalnet, Punkturen 

tæt og kraftig, med iblandede, fine Punkter. Vingedæk- 

kerne lidt længere end tilsammen brede, med noget run- 

dede Sider, Punktstriberne med ret utydelige og spredt 

stillede Punkter, Stribemellemrummene fint tværrynket- 
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punkterede. Baglaarene paa Undersiden med en ikke sær- 

lig kraftig Tand. Længde 2—3,5 mm. 

gg: Bagskinnebenene ved Spidsen paa Indersiden med 

en temmelig lille, skraat bagudrettet Tand og lidt ovenfor 

denne paa Indersiden med en større, indadrettet Tand. 

Fra Bornholm (Helligdommen, Hammeren, Ypnastad) 
foreligger Eksemplarer, der afviger fra den almindelige 
Form ved lidt mørkere Følehornsrod, mørkere, ofte næ- 
sten helt sorte Forben, gennemsnitligt lidt ringere Stør- 
relse og i Særdeleshed ved, at Afstanden mellem de 2 
Tænder paa Hannens Mellemskinneben er noget mindre. 

Udbredt og temmelig almindelig, især i vore syd- 
ligere Egne, paa Ærteblomstrede, især Vikke (Vicia) og 
Fladbælg (Lathyrus). Juni. : 

4. L. rufimåna Boh. Denne Art staar den fore- 

gaaende meget nær, men adskilles fra den ved de i Over- 

sigten nævnte Kendemærker; endvidere er Formen gan- 

ske lidt mere aflang og Vingedækkerne paa Ryggen lidt 

mere fladtrykte. Oversidens Behaaring er stærkt varierende. 

Pygidium graahvidt behaaret, ofte med 2 eller 4 ret smaa, 

mørke Pletter. Længde 3—5 mm. . 
å: Bagskinnebenene ved Spidsen paa Indersiden med 

en temmelig lille, skraat bagudrettet Tand, lidt ovenfor 

denne paa Indersiden med et ganske svagt vinkelformet 

Fremspring. ; 

Yngler i Hestebønne (Vicia faba) og Ært (Pisum sa- 
tivum). Hyppigst fundet i vore sydligere Landsdele (Klinte 
i Odsherred, Vordingborg; Gedsergaard,. Bremersvold, 
Nebbelunde; Haderslev). Juni, September, Oktober. 

[L. luteicårnis Illig. Ligner L. atomaria, men ad- 
skilles fra den ved de overvejende lyse Mellemben, be- 
tydeligt bredere Pronotum og Hannens Kønskarakterer. 
Længde 2,5—3 mm. 

å: Følehornene som Regel ensfarvet rødgule. Mellem- 
skinnebenenes Spids paa Indersiden med en kort, tve- 
spidset Udvidelse. | 

- 2: Følehornene sorte, de 4 eller 5 inderste Led 
rødlige. 
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Denne Årt er udbredt i Størstedelen af Europa og 
kunde derfor muligvis træffes ogsaa hos os. Den lever 
paa Vikke (Vicia, f. Eks. V. sativa) og Fladbælg (Lathyrus).] 

3. Bruchidius Schilsky. 

" Denne Slægt staar den foregaaende meget nær 

og adskiller sig kun fra den ved, at Pronotum 

oftest allerede fra Roden er noget tydeligere til- 

smalnet fremefter og derfor i Form mere konisk, 

at dets Sider ikke er tandede, og at Hannens 

Mellemskinneben er simple. 

Oversigt over Arterne. 

1. Vingedækkerne ved Roden med en lille, spids 
Knude paa 4. eller paa 2.—4. Stribemellem- 
HUNNERNE Rd HERE ER SR ERE STE LAN SESE SE EERNEED POSE: 

Vingedækkerne uden Knude ved Roden ...... 3. 
2. Følehorn og Ben sorte, de førstes 2. og 3. Led 

OF ESFØ TEDE rer RL DSE DER LER , marginålis. 
Følehorn og Ben rødgule, de første ofte mør- 

kere mod Spidsen SN 3. mimdåsae. 
3. Pygidium rødligt. Benene overvejende rødlige. 

2. obtéctus. 
Pygidium og Benene sorte................ l. cisti. 

1. Br. cisti Payk. (villåsus Bach). Sort, ensfarvet, 

graat behaaret, Følehornenes 3—5 inderste Led ofte lyse 

paa Undersiden, derimod hos de danske Eksemplarer som 

Regel mere eller mindre mørke paa Oversiden. Følehor-… 

nene ret korte, 7.—10. Led meget bredere end lange. Pro- 

notum over 1'/> Gang saa bredt som langt, tilsmalnet fra 

Roden fremefter til foran Midten i næsten rette Linier, 

derefter endnu stærkere tilsmalnet, Baghjørnerne spids- 

vinklede, Punkturen yderst tæt og ret grov; lige foran 

Scutellum findes ofte et kort, glat Længdeparti. Vinge- 

dækkerne kun meget lidt længere end tilsammen brede, 

Punktstriberne med fine, utydelige, ret spredt stillede 
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Punkter, Stribemellemrummene med fin, skælagtig Rids- 

ning, Siderne lidt rundede. Pygidium meget tæt punk- 

teret. Baglaarene ikke eller (især hos store Eksemplarer) 

meget fint tandede, Bagføddernes 1. Led længere end de 

øvrige Led tilsammen. Længde 2—3,5 mm. 

åg: Følehornene ganske lidt længere end hos 2. Py- 

gidium lidt mere hvælvet end hos 9. Sidste Bugleds Bag- 

rand i Midten udrandet. 

" Sjælden og stedegen. Holte; Christianssæde, Pomle 
Nakke; Ørbæklunde ved Nyborg. Arten lever paa Gyvel 
(Sarothamnus scoparius). Juni, September. 

2. Br. obtéctus Say (irreséctus Fahraeus). Sort eller 

” brun, Følehornenes 4 eller 5 inderste Led og Endeled, 

Benene, Bugen helt eller mod Spidsen og Pygidium rød- 

lige, Baglaarene ofte mørke paa Undersiden. Behaaringen 

paa Undersiden graahvid, paa Oversiden graalig eller 

brunlig, med iblandede hvidgraa Haar, der paa Vinge- 

dækkerne danner smaa, aflange Pletter. Pronotum lidt 

bredere end langt, Punkturen ret kraftig. Vingedækkerne 

lidt længere end tilsammen brede. Baglaarene paa Under- 

siden lidt foran Spidsen med en ret lang Tand, mellem 

denne og Spidsen med 2 meget korte Tænder. Længde 

3,5—4 mm. 

åg: Pygidium stærkere hvælvet end hos 92. 

Denne Art, der hører hjemme i Asien, men som ofte 
indføres til Europa med Bønner (Phaseolus vulgaris), er 
ogsaa fundet kosmopolitisk i København. 

3. Br. mimåsae Fabr. Denne Art ligner den fore- 

gaaende, men adskiller sig fra den ved, at Vingedækker- 

nes 2.—4. Stribemellemrum fortil har en lille, spids, opad- 

og bagudrettet Knude, at Følehornene er rødgule, ofte 

mørkere mod Spidsen, og at Størrelsen gennemsnitligt er 

lidt betydeligere. Lysere eller mørkere brun, Behaaringen 

paa Undersiden hvidgraa, paa Oversiden graa, paa Vinge- 

- 
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dækkernes afvekslende Stribemellemrum ofte helt eller 

pletvis lysere. Længde 3,5—4,5 mm. 

åg: Pygidium stærkere hvælvet end hos 92. 

Denne Art, der hører hjemme i Amerika, men under- 
tiden indføres til Europa, er ogsaa en enkelt Gang fundet 
her i Landet, vistnok i København. Den lever i Bælgene 
af Mimose (Mimosa pudica) og Rørkassie (Cassia fistula). 

[Br. marginålis Fabr. Denne Art adskilles "let fra 
den foregaaende ved de i Oversigten nævnte Kendetegn. 
Sort, Følehornenes 2. og 3. Led ofte rødlige; Behaaringen 
graa, Pronotum med to lyse Haarpletter paa hver Side 
og en foran Scutellum, Vingedækkerne paa Siden hvert 
med 3 sorte Haarpletter, af hvilke den forreste er for- 
bunden med den mellemste, medens den bageste er iso- 
leret. Pronotum kun lidt bredere end langt. Vingedæk- 
kerne længere end tilsammen brede. Baglaarene uden 
eller med en lille, fin Tand. Længde 3—3,8 mm. 

gø: Følehornene længere end hos 2. Pygidium bagtil 
mere hvælvet. : 

- Denne Art, der er vidt udbredt i Europa, kunde mu- 
ligvis træffes ogsaa hos os. Den lever paa Sød Astragel 
(Astragalus glycyphyllos) og angives at foretrække sandede 
Skovlysninger. Juni—September.] 

4. Pachymérus Latr. 

Adskilt fra de foregaaende Slægter ved Føle- 

hornene, der hos g er kamdannede, hos 9 tydeligt 

savtakkede, og ved, at det bagudtrukne Midtparti 

af Pronotums Rod i Midten er dybt udskaaret. 

Pronotum konisk, bredest ved Roden, herfra stærkt 

tilsmalnet fremefter, Siderne utandede. 

Arterne af denne Slægt hører hjemme i Troperne og 

forekommer i Europa kun kosmopolitisk. 

1. P.chinénsis L. Sort, Vingedækkerne brune eller 

sorte, med rød eller rødbrun, stærkt varierende Tegning, 
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Behaaringen mørk, Scutellum, Pronotums Rod i Midten, 

Vingedækkerne pletvis, Pygidium og Bugens Sider hvidt 

behaarede; Følehorn og Ben helt eller overvejende rød- 

lige. Pronotum kun lidt bredere end langt, med tæt, grov 

Punktur og iblandede, meget fine Punkter. Vingedækkerne 

lidt længere end tilsammen brede, med kun svagt rundede 

Sider, paa Ryggen ret flade, Punktstriberne med ret spredt 

stillede Punkter, Stribemellemrummene fint kornede. Bag- 

laarene paa Undersiden med en Længdefure, der paa hver 

Side begrænses af en ophøjet Længdekant, disse Kanter 

begge, lidt foran Spidsen, med en fin Tand, den inderste 

smallere, den yderste bredere, Bagskinnebenenes Spids 

paa Indersiden med en ret lang, paa Bagsiden fint takket 

"Endetorn. Længde 2,5—3 mm. 
åg: Følehornene lidt længere, fra 5. Led kamdannede. 

2: Følehornene lidt kortere, fra 5. Led tydeligt sav- 

takkede, intet af Leddene bredere end langt. 

-" Denne Art, som hører hjemme i Kina og Japan, men 
er truffet kosmopolitisk i flere europæiske Havnebyer, er 
en enkelt, Gang fundet i en af Aarhus Oliemølles Lager- 
bygninger. 

Alle Afbildningerne er originale, tegnede efter Naturen af Forfatteren. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 19 
- 



Larver. 

Af Kai L. Henriksen. 

Chrysomelidae. 

Bladbillelarverne er paa den ene Side uden særlige 

Kendetegn og paa den anden Side af et saa varieret Ud- 

seende, at en kort fælles Diagnose ikke kan gives. 

Kropformen varierer fra langstrakt cylindrisk (f. Eks. 

Jordlopperné) og cylindrisk men krummet (Donacierne) 

til kortere og da enten med stærkt hvælvet Rygside og 

affladet Bugside (Criocerinerne, Chrysomela) eller 

mere fladtrykt og tilspidset for og bag (de fleste), mest 

fladtrykt hos forskellige Bladminerere. Hovedet er mørkt 

kitiniseret og haardt, hvad 'Prothorax's Overside (Proø- 

notums Skjold) almindeligvis ogsaa er. Resten af Kroppen 

er undertiden helt bleg (f. Eks. Donacierne), undertiden 

med et Antal mørke Smaaskleriter anbragt i lovmæssig 

Orden paa Leddene, specielt paa disses Overside, og 

disse Smaaskleriter kan da enten være saa smaa, at de 

lyse Partier mellem Skleriterne er dominerende og Larven 

stadig syner bleg og hvidlig (f. Eks. Psylliodes), eller 

de kan være saa store, at de lyse Mellemrum træder til- 

bage for de mørke Skleriter (f. Eks. Phytodecta), ja 

Skleriterne kan naa omtrent sammen (f. Eks. Galeru- 

cella); i de sidste Tilfælde vil Larvens Overside syne 

mer eller mindre mørk, navnlig i Sammenligning med 

Undersiden af Kroppen, hvis Skleriter altid holder sig 
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ganske smaa og som derfor gør et lyst, hvidligt Indtryk. 

Undertiden kan dog (især blandt de skleritbærende For- 

mer) den ellers lyse Hud mellem Skleriterne fremtræde 

sværtet og Skleriterne bliver derfor mindre fremtrædende 

(f. Eks. Agelastica), hvilken sidstnævnte Udvisken af 

Forskellen ogsaa kan fremkomme ved, at Skleriterne frem- 

træder ganske lyse paa lys Bund (f. Eks. Phyllodecta 

laticollis var.). Leddenes Sidepartier er ofte vorteagtigt 

fremtrædende som Pleuralvorter, og der kan da optræde 

3 saadanne (øvre, mellemste og nedre Pleuralvorte) paa 

Siden af hvert Led, og disse Pleuralvorter er da alminde- 

ligvis dækket af Skleriter af samme Type som de fladere 

Dorsalskleriter. Iøvrigt kan Leddene (event. Skleriterne) 

være udstyret paa forskellig Maade: med Haar eller Bør- 

ster (de fleste), med papilagtige Fremspring (Galeruca), 

med forgrenede Pleuraltorne (Cassida) m.m. Det ty- 

piske Udseende af Kropleddene kan ikke forfølges længere 

tilbage paa Kroppen end til 7.-eller højst 8. Led. Bag- 

kroppen bliver, som sædvanligt hos Billelarver, smal- 

lere og mindre fra Bagkroppens Midte og bagud, og 8. 

og' 9. Bagkropsled er almindeligvis paafaldende smaa, 

enten saaledes, at Kroppen her falder stejlt af (f. Eks. 

Criocerinerne) eller Afsmalningen er mere jævn (de skle- 

ritbærende), men i sidste Tilfælde reduceres da Sklerit- 

og Vorteudstyret paa disse sidste Led. Undertiden er 9. 

Bagkropsled foroven dækket af et lignende stort Skjold 

(,,Haleskjoldet”) som Pronotum (f. Eks. Phyllobrotica, 

Psylliodes) eller er udstyret med 1 eller 2 Torne fra 

Bagranden, undertiden saa lange, at disse Pseudocerci 

kan have særlig Funktion (Cassida). 10. Bagkropsled, 

Analleddet, er. almindeligvis saa lille, at det ikke frem- 

træder som et særligt Led, men kan trækkes helt ind i 

Anus, og naar det skydes frem, er det ofte (Cyclica, 

" Galerucinæ o. a.) mer eller mindre omdannet til et Par 

blege, bløde Læber, der da kan benyttes under Ganeen, 

som en Gangvorte (,,Efterskyder"). 

Følehornene er korte og faaleddede. Øjne er alminde- 

195 
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ligvis til Stede. Munddelene er veludviklede med kraftige 

Kindbakker, der udefter mod Spidsen har Skæreranden 

løbende ud i flere Tænder, vel egnede til at skære Blad- 

substansen, hvoraf de lever, i Stykker. Kæber og Under- 

læbe almindeligvis smaa med korte Palper og sædvanlig 

kun en lille but Kæbeflig, besat med faa Børster. Benene 

er korte, 5-leddede, bestaaende af Hofte, Hoftering, Laar, 

Skinneben og Kloled; sjældent mangler Benene (Zeugo- 

phora), eller er 4-leddede (Donaciini). 

Ligesom Imagines lever ogsaa Larverne almindelig- 
vis frit paa Planter, almindeligvis paa de samme. Planter 
som Imagines, og Næringsplanten vil da fremvise 2 tyde- 
ligt forskellige Gnavtyper: Imagognav og Larvegnav. For- 
skellige Larver lever dog i Jorden paa Rødder, minerende 
inde i Stængler eller i Blade, eller paa anden afvigende 
Maade. For Bladminerernes Vedkommende finder man 
Repræsentanter indenfor flere Grupper, og af praktiske 
Grunde er de derfor i nedenstaaende Oversigt samlede 
for sig som V. Gruppe. 

Oversigt over Grupperne. 

I. Larven blødhudet, bleg, krummet, med omtrent 
cylindrisk Tværsnit. Lever under Vandet frit 
udenpaa Vand- eller Sumpplanters Rødder.. 
eN REE MES BNERELRS RØRES TE SØREN ERE BO SECS M HR Donaciini. 

II. Larven fritlevende paa Landplanter. Ryggen 
skjult under Ekskrementer eller gamle af- 
kastede Huder: ALE, 
1. Larven uden Sideudvækster, med hvælvet 

Rygside og flad Underside, hvorpaa en 
uparret Række Gangvorter. Uden særligt 
Apparat til at bære Ekskrementerne..... 
NREN EGE CARD EEE GS bob N SEE IN Er Criocerini. 

2. Larven langs hver Side med en Række 
lange, grenede Torne, oval og bred. Eks- 
krementerne (eller de gamle Huder) bæres 

" paa de fra Bagkropsspidsen udgaaende 2 
Pseudocerci, der er bøjet fremefter hen- 
OVE ERVØD ENE RE KEIEE LASSE SNE GESEESE Cassidini. 

III. Larven fritlevende i Skovbund eller Myretuer. 
Hele Bagkroppen er skjult i et sækformet 
Hylster dannet af Ekskrementer. Kroppen 
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langstrakt, bleg, med Bagenden krummet 
.… fremefter hen under Bugen..... Camptosomata. 

IV. Larven uden noget Ekskrementdække eller 
-hylster, enten frit levende paa Landplanters 
Blade eller levende i Jorden ved Planterødder 
eller inde i Plantestængler. Kroppen kort og 
tyk, enten hvælvet eller mere fladtrykt, ofte 
med Skleriter. Gatleddet fungerer som Gang- 
vorte. Cyclica, Galerucinae og Halticinae. 

V. Minerende i Blade: 
RB mangler: SÆT SENGE .. LZeugophora. 
SST SS ER HUR SRRRGE KR Gees he SALE MG 23 

2. Leddene med Dorsalskleriter ............ 35: 
Leddenes Overside helt bleg ............ 4. 

3. Tydelige Dorsalskleriter paa Thorax og 
Båskroppen Phyllotreta nemorum. 
Kun tydelige Dorsalskleriter paa Thorax.. 

BE er le Sae me fr Ceres ENbade rs JORNS FE 8 SELE HERREN Sphaeroderma. 
4. 9. Bagkropsleds Overside dækket af et 

mørkt, dorsalt Haleskjold ....…..... Hispinae. 
Intet Haleskjold paa 9. Led.............. 
.… Dibolia, Mniophila og Chaetocnema. 

Donaciini. 

Donaciin-Gruppen, hvis Samhørighed med Crioce- 

rinerne;Larvebygningen ikke oplyser, er overfor alle de 

andre Chrysomelide-Grupper karakteriseret ved Kæbernes 

og Underlæbens stærke Udvikling og specielt Kæbefligens 

. ejendommelige Omformning samt ved, at af de 9 Spirakel- 

par er kun de 8 forreste (paa Mellembrystet og paa de 7 

forreste Bagkropsled) simple og tragtformede, medens det 

9de (paa 8. Bagkropsled) er ejendommeligt udformet som 

den saakaldte ,Abdominaldannelsef. 

Hovedet (Fig. 1 th.) er ret lille, nærmest firkantet, 

rettet. fremefter og ved en stor Bindehud forbundet med 

-Forbrystet, saa det kan skydes langt frem og paa den 

anden Side ogsaa trækkes helt ind i Forbrystet. Kraniet, 

der for Størstepartens Vedkommende er ret svagt kitini- 

seret, viser den almindelige Tredeling i et Frontale og 2 

Parietalia (Epicrania). Frontales Forrand og Parietalernes 

- 
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Bagrand viser en mørk, kraftigere kitiniseret Forstærk- 

ningslinie. Fortil gaar Frontale- over i et veludviklet Cly- 

peus og en Overlæbe, hvis Grænselinie mod Clypeus er 

vinkelformet bagudbøjet. Overlæben bærer saavel paa sin 

Flade som. paa sin Forrand et Antal Børster, af hvilke 

Fig. 1. Til venstre Larve af en Donacia, set fra Siden. Til højre 
Hoved af samme, set ovenfra. (Efter Bøving). 

mærkes en Række paa 6 paa Forrandens Midte oe 1 i 

hvert Forhjørne. 

Af Øjne findes 5 Oceller paa hver Side, der dog kun 

kan skelnes ved Pigmentet,. der skinner gennem Huden. 

Kitinen derover viser ingen Linsefortykkelse. 

Følehornene er korte og beskrives som 4-leddede,. 

hvoraf dog kun de 2 Led (2. og 3.) er nogenlunde vel 

kitiniserede. Paa: Spidsen af næstøverste Led fæster sig 4 

Sansetappe, hvoraf de 3 er meget smaa, den 4de derimod 

lidt længere end Topleddet. 

Af Munddelene er Kindbakkerne meget rakler fe 

niserede, ret flade, trekantede; hele Inderkanten er ud- 

dannet som Skærerand, ofte i sin yderste Del savtakket, 

endende udadtil i 2 kraftigere tandagtige Spidser. Der er 
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ikke uddannet nogen Knusetandsdel: — Paa Kæberne er 

Grundleddet (Cardo) usædvanlig stort, blødhudet, og den 

Flade, der vender ind mod Underlæben, er bækkenformet 

udhulet. Stipes er skævt ringformet, ligeledes blødhudet 

og udsender indefter mod Midtlinien en Flig (Lacinia), 

der er vel kitiniseret og skeformet, idet ,,Skebladet" viser 

en Udhuling, der vender nedad, og som hos Hæmonia 

og Donacia paa sin udadvendende Kant er besat med 

en Haarbræmme. Denne Udhuling fortsætter sig lidt ud 

i det tilspidsede ,,Skeskaftf, der igen omfattes løst af en 

mere blødhudet, halvrendeformet Udvækst fra Kæben, der 

tydes som en Yderflig (Galea). Hulheden i Skeen fører 

gennem en ,, Afløbsrendef indefter til Svælget. Kæbepalpen 

… er 4-leddet, i Hovedsagen svagt kitiniseret, paa 1.—3. Led 

findes dog udadtil en Halvring af mørkere, kraftigere 

Kitin. — Underlæben er meget bred og lang, blødhudet; 

en mørkere, V-formet Kitinbøjle skiller mellem det store 

bageste Parti (Mentum og Submentum, der kun-er utyde- 

ligt adskilt) og et lille forreste (Præmentum eller Palpiger), 

der bærer de ganske korte, 1-leddede Læbepalper. Tunge 

eller Bitunge er ikke udviklet. — Inde i Munden staar Hy- 

popharynx frem som en Længdekøl, paa hvis Overside 

der findes en Rende, og som fortil er tungeformet, fri. 

-Kroppen (Fig. 1 tv.) er blødhudet, bleg, krummet ind 

mod Bugsiden, chagrineret, 13-leddet. Af disse Led har 

Prothorax et bredt Skjold (Pronotum), der fremefter rager 

ud over Hovedet og ogsaa ud over Pleurer og Sternum. 

De følgende 2 Thoraxled og de forreste 7 Bagkropsled 

er ikke meget forskellige, ved Furer delt i Notum, Pleurer 

og Sternum. Notum er ved en Tværfure delt i et forreste 

og et bageste. Felt. 8. Bagkropsled, der er drejet skarpt 

om mod Bugsiden, såa dets Sternaldel er betydelig kor- 

tere end Rygdelen, bærer de to ,,Åbdominaldannelserf 

(Fig. 2 f. n.), der er tilspidsede, længere end Leddet og 

. kraftigt kitiniserede. Abdominaldannelsens lange, yderste, 

krogformede Del viser 2 Par lange fine Ridser (om. det 

virkelig er aabne Revner eller kun meget tynd Kitin, vides 

- 
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ikke med Sikkerhed), der ligger over 4 tilsvarende lang- 

strakte, luftfyldte Kanaler, der basalt gaar over i en 

kammerformet Trachéopsvulmning; ved sin Basis bliver 

denne Kitintorn betydelig bredere og indeslutter midt paa 

sin Dorsalflade et blødhudet Felt, i 

hvis Midte man ser den oprinde- 

lige Spirakelspalte som en lidt 

bølget Ridse, der gaar i Abdominal- 

dannelsens Længderetning. Abdomi- 

naldannelsen er aabenbart at for- 

staa som en Variant af den bifore 

Spirakeltype (jfr. f. Eks. Danmarks 

Fauna, Bd. 14, Pragtbiller og Smel- 

dere, pag. 42), hvor blot den faste 

Kitinramme omkring de parallelle 

»Ridserf er trukket tornformet 

frem. — 9. og 10. Bagkropsled er 

meget smaa og overses let. Paa 

Grund af den kraftige Indkrumning 
af Bagkropsspidsen vender deres 

Dorsalside nedefter. Gattet er punkt- 

formet. 

Kropleddene er forsynet med 

Smaabørster, der er anbragt i Bede 

påa en for de enkelte Arter karak- 

Fig. 2. Foroven Ben af  rakteristisk Maade; især maa no- 
ri re ON ge teres, at hvert Led paa Rygsiden 
samme. (Efter Bøving). har et bredt, baandformet Bed paa 

hvert af de to Felter. 

Benene (Fig. 2 f. 0.) er korte, 4-leddede, Kloleddet, 

der er det eneste vel kitiniserede Led, er i Spidsen krog- 

formet ombøjet. g 

Larverne lever udenpaa Sump- og Vandplanters Rød- 
der og Rhizomer, altsaa frit under Vandet, paa iltfattige 
Steder (Donacia i Søer eller Moser med mudret eller . 
blød Bund, Plateumaris paa mere fast Bund). I Rød- 
derne gnaves et rundt Hul, hvorind i Larven presser sit 
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Hoved og sine forreste Kropled saa fast, at Vandet for- 
hindres i at trænge ind og forurene dens Næring, der be- 
staar af Planteslimen. Ved Hjælp af den flade, store Un- 
derlæbe presses som med et Stempel den i Gnavhullet 
udtraadte Plantesaft ind i Kæbefligens skeformede Hul- 
hed, og den ledes derfra gennem Afløbsrenden ned i 
Svælget. Paa den Rod, hvorpaa Larven sidder og æder, 
findes et Stykke fra Ædehullet et Par mindre Huller. De 
fremkommer ved, at Larven jager Åbdominaldannelsernes 
sylformede ydre Del ind i Roden, ind i de udstrakte, 
lange Luftrum, som Sumpplanternes Rødder netop er rige- 
ligt forsynede med. Indaandingen sker da gennem Rid- 
serne i Abdominaldannelsens sylformede Del, medens det 
antages, at Udaandingen sker gennem Spirakelspalten, der 
jo findes paa Dannelsens basale, brede Del, som for- 
bliver udenfor Roden. Det antages ogsaa, at de smaa, 
cirkelrunde Spirakler paa de andre Led kun benyttes ved 

" Udaandingen. 
Ved Forpupningen danner Larven en kompakt, brun- 

lig Kokon; først udskilles fra nogle Hudkirtler i Hudens 
Folder og ”Fordybninger en glinsende Slim, der hærdner, 
og derpaa tapetseres Indersiden af dette Hylster med Se- 
kret fra de meget store Spytkirtler. Da denne Kokondan- 
nelse ogsaa finder Sted paa Dyrets Underside, ind mod 
Planteroden, lukkes jo de 2 Huller, hvorfra Larven har 
faaet sin Aandedrætsluft. Larven slutter derfor med at 
gnave 1 eller 2 Huller gennem Kokonbunden ind i Plan- 
tens Intercellulærrum, for saaledes at skaffe disses iltrige 
Luft stadig Adgang til Kokonens Indre. Forpupningen fin- 
der saa Sted, almindeligvis i Eftersommeren, Forvand- 
lingen til Imago kort efter, og Imago overvintrer i Ko- 
konen til. næste Foraar. Da Larverne er fleraarige, vil 
man saaledes i Vinterhalvaaret træffe saavel Larver som 
nyforvandlede Imagines paa Næringsplanternes Rødder. 

Oversigt over Slægterne. 

1.  Frontale paa det bredeste Sted i det mindste 
saa bredt som langt. Kæbefligene lige saa 
lange som eller længere end Kæbepalpens 3 
øverste Led. Lacinia's Skeblad med en vel- 
udviklet Længderække af Børster langs den 
ydre Kant. Benets Kloled kraftig krummet, 
med enimegef bred Basaldel 5). 10 SE 
FRR MID IEA I NEETe Haemonia og Donacia. 

"Frontales Bredde kun ca. ”/4 af Længden. Kæbe- 
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fligene saa lange som eller kortere end Kæbe- 
palpens 2 øverste Led. Lacinia”s Skeblad ube- 
haaret paa begge Kanter. Benets Kloled sva- 
gere krummet, jævnt tilspidset lige fra Basis 
MU TSG Eee Ge SEES ERR GE. Us BØSSER E FE IS Plateumaris. 

Haemonia og Donacia. 

Oversigt over de kendte Arter. 

. Sparsom Besætning med Børster paa Leddenes 
Rygside, hvilket træder tydeligt frem deri, at 
der paa 5 eller flere Segmenter findes bageste 
Børstebede, der kun er 1 til 2 Børster høje 
eller endog kun bestaar af en enkelt Række 
sidestillede Børster 15 4. KS HASLE JE NE 2 

Fyldig Besætning med Rygbørster, de bageste 
Rygbørstebede er mindst 2 til 3 Børster høje 3. 

.. Abdominalvedhængets krogdannede Del er 3 
Gange saa lang som det blødhudede Felt... 
MET ENGE DET VRE SER SANS FRR EG Donacia semicuprea. 

Abdominalvedhængets krogdannede Dei er 6 
Gange saa lang som det blødhudede Felt.. 
SE RS ERE DEDE EK ES SF ÆERRESEN FANEN TE Donacia clavipes. 

…… Overlæbens 6 rener staar alle tæt ved 
Siden af hinanden i Forrandens Midte, Af- 
standen mellem de yderste Randbørster og 
Børsten i Overlæbens Forhjørne lige saa stor 
som denne sidste Børste er lang .......... 4. 

Overlæbens yderste Randbørster er fjernede 
fra de midterste 4 og har Plads tæt ved For- 
hjørnebørsten 2: MA MONE EN SER 7. 

.. Børstebedene paa Leddenes Bugside 3—4 Bør 
ster høje. Paa Mellem- og Bagbrystet findes 
en ekstra Gruppe Børster dannende et sam- 
menhængende Bælte tværs over de to Leds 
Burside BA REN Donacia cinerea. 

Børstebedene paa Leddenes Bugside 2—3 Bør- 
ster høje. Paa Mellem- og Bagbrystet danner 

" Ekstrabørsterne adskilte afrundede Grupper 
ved Grænsefolden mellem Sternum og Pleur 5. 

.. Overlæbens yderste Randbørster næsten 3 
Gange saa lange som de 4 mellemste...... 
MR” BESAT ME ASK SN SN SKR EAN 2 Donacia marginata. 

Overlæbens 6 Randbørster alle lige korte .... 6. 
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-6.. Frontale 1'/4 Gang saa bred som lang........ 
EGE EGNEN HOPE REE ENE SEND Donacia versicolorea. 

Frontale saa bred som lang... Donacia aquatica. 
7T. Overlæbens yderste Randbørster lige saa store 

som Forhjørnebørsten..... Donacia crassipes. 
Overlæbens yderste Randbørster kun ”/£ saa 

lange som Forhjørnebørsten ............... 
Far Haemonia appendiculata og mutica. 

Haemonia Latr. 

1:Hsappendiculata Panz::0g-2;H. mutica Germ. 

Det er ikke muligt at adskille disse 2 Larvearter. Kind- 

bakkens Skærekant har i sin yderste Del 3 Savtakker, 

hvoraf den distale sidder påa Underkanten af den inderste 

af de 2 store Tænder. Kæbens ,,Skeskaftf saa langt som 

dens ,,Skebladpartif. Kropbørsterne er lange, slanke og 

løber ud i en fin, traadformet Spids.. Abdominaldannelsens 

krogformede Del er smækker og spids og ca. 6 Gange 

saa lang som det blødvæggede Felt. Længde 7—10 mm 

(appendiculata størst). 

H.appendiculata lever paa forskellige Potamo- 
geton-Arter, i hvert Fald paa P. perfoliatus og lucens, 
samt paa Myriophyllum. 

. H.mutica lever paa Ruppia (og maaske Potamo- 
geton pectinatus). 

Tin Fabr. 

"1. D. crassipes Fabr. Kindbakkens Skærerand har 

" I sin yderste Del 5 Savtakker, hvoraf de 2 distale sidder 

paa Underkanten af den inderste store Tand. Kæbens 

»Skeskaftf næsten dobbelt saa langt som dens ,,Skeblad- 

parti'. Kropbørsterne er korte og tynde. Åbdominaldan- 

nelsen meget lang og slank, dens krogformede Del er ca. 

9 Gange saa lang som det biødhudede FR Længde 

15 mm. 

MEST ever paa Nymphaea alba (og maaske ogsaa paa 
Marne 

- 
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2. D.versicolorea Brahm. Kindbakkernes Skære- 

rand i sin yderste Del med 4 Savtakker, hvoraf den di- 

stale sidder paa Underkanten af den inderste store Tand. 

Kæbens ,,Skeskaftf af Længde med ,,Skebladpartiet”f, Ab- 

dominaldannelsens krogformede Del 6 Gange saa lang 

som det blødhudede Felt. Længde 11,5 mm. 

Lever især paa Potamogeton natans, men ogsaa paa 
Typha latifolia, Sparganium simplex og Ranunculus lingua. 

3. D. aquatica L. Kindbakkerne som hos versi- 

colorea. Kæbens ,,Skeskaft”" "/» Gang længere end ,Ske- 

bladpartiet”. Abdominaldannelserne slanke og kraftige, 

deres krogdannede Del 6 Gange saa lang som det blød- 

hudede Felt. Længde 11,5 mm. 

Lever påa Ranunculus lingua og maaske ogsaa paa 
andre Sumpplanter. 

4. D. marginata Hoppe. Kindbakkerne som hos 

versicolorea. Kæbens ,,Skeskaftf saa lang som ,,Skeblad- 

partiet”. Abdominaldannelsen kort i Forhold til Larvens 

Størrelse, men dens krogformede Del er som hos de fleste 

Donacier 6 Gange saa langt som det bløde Felt. Længde 
14 mm. j 

Lever paa Sparganium ramosum. 

5. D. semicuprea Panz. Kindbakkernes Skærerand 

i sin yderste Del med 3 Savtakker, hvoraf den yderste 

sidder paa Kantens inderste Tand. Kæbens ,,Skeskaft" 

lidt kortere end dens ,,Skebladpartif. Abdominaldannelsen 

er baade forholdsvis og ogsaa absolut kortere end hos 

nogen anden Donaciin-Larve, dens krogformede Del kun 

3 Gange længere end det blødhudede Felt. Længde 11 mm. 

Lever paa Glyceria spectabilis. 

6. D. clavipes Fabr. Kindbakkernes Skærerand uden 

Takker. Kæbens ,Skeskaftf kun ”/4 Gang saa langt som 
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dens ,,Skebladpartif. Abdominaldannelsens krogformede 

Del 6 Gange længere end det blødhudede Felt. Længde 

13 mm. 

Lever paa Phragmites communis. 

7. D.cinerea Hbst. Kindbakkernes Skærerand uden 

Takker. Kæbens ,,Skeskaftf saa langt som dens ,,Skeblad- 

parti". Abdominaldannelsen kort i Forhold til Dyrets 

Størrelse, dens krogdannede Del 6 Gange saa lang som 

det blødhudede Felt. Længde 14 mm. 

Lever paa Typha. 

Endvidere er Larven til D. bicolora Zschach taget 
"paa Sparganium ramosum og Larven til D. simplex Fabr. 

- paa Sparganium simplex, men ingen af disse 2 er saa 
detailleret beskrevet, at de har kunnet føjes ind ovenfor. 

Plateumaris. 

Oversigt over de kendte Arter. 

1. Det forreste Rygbørstebeds Sidepartier er paa 
Bagkropsleddene langstrakte, 2—3 eller endog 

— kun 1—2 Børster høje... Plateumaris braccata. 
Det forreste Rygbørstebeds Sidepartier er paa 

Bagkropsleddene runde og gennemgaaende 
4—5 Børster høje ....... Plateumaris affinis. 

1. Pl. braccata Scop. Kindbakkernes Skærerand 

utakket. Kæbens Skeskaft meget kort, kun ”/5 saa langt 

som dens Skebladparti. Abdominaldannelsens krogdannede 

Del ca. 6 Gange saa lang som det blødvæggede Felt. 

Længde 13 mm. 

Lever paa Phragmites communis. 

2. Pl. affinis Kunze. Kiridbakkernes Skærerand 

utakket. Kæbens Skeskaft mindre end ”/; af dens Skeblad- 

parti. Abdominaldannelsens krogdannede Del ca. 5 Gange 

"saa lang som det blødhudede. Felt. Længde 9 mm. 

Lever paa Carex vulgaris. 

- 
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…— Criocerini. 
Criocerin-Gruppens Larver”) stemmer overens med 

de følgende Gruppers Larver ved at have en lille, af- 

rundet Kæbeflig, en Under- 

læbe af almindelig Størrelse 

og ved, at alle 9 Par Spirakler 

er ens, simpelt tragtdannede. 

Iøvrigt kendes Criocerin-Lar- 

verne bedst ved det Ekskre- 

mentdække, som findes paa 

Ryggen. 

Hovedet (Fig. 3 f. 0.) er 

middelstort, kraftigt kitini- 

seret, med omtrent. cirkel- 

formet Omrids, rettet ned- 

efter, hvorfor Halsaabningens 

Rand ikke kan erkendes fra 

Oversiden.… Frontale meget 

bredt og fortil kun ved et Par 

korte Furerester skilt fra det 
lige saa kraftigt kitiniserede 

Clypeus. Overlæben ofte fortil 

med en median Indbugtning. 

" Af Øjne findes 6 Oceller 
påa hver Side med tydelige 

Kutikularlinser. 

Følehornene er korte, 3- 

leddede, de to inderste Led 
Fig. 3. Foroven Hoved af Lilio-- meget korte og ringformede, 
ceris, set ovenfra. I Midten 3. Led meget lille og spinkelt, 
Kæber og Underlæbe, forneden É Se 

Bar <amme fæstet ved Siden af en lille 

Sansetap. 

Af Munddelene er Kindbakkerne ret tykke og Skære- 

kanten forsynet med mange Tænder, hvoraf dog 2 kan 

| ! i I 

sl "DDD ELL | 

1) Den følgende Beskrivelse gælder den normale fritlevende Larve- 

type. Angaaende den minerende Zeugophora-Larve, se under Slægtsbe- 

skrivelsen. R 
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være særligt fremtrædende. Der er ingen Knusetandsdel 

uddannet. i 

Kæberne (Fig. 3 i Midten) har en utydelig Cardo, en 

stor Stipes, der ofte kun er velkitiniseret paa sin udad- 

vendende Side, en lille, affladet Kæbeflig, besat med Bør- 

ster i Randen, og en 4-leddet Kæbepalpe. 

Underlæben (Fig. 3 i Midten) trekantet, tilspidset for- 

til og her med en lille Vorte, som tydes som Ligula. 

Fortil en undertiden svag Tværfure mellem Præmentum 

og Mentum. Læbepalperne 1-leddede. 

I Modsætning til det mørke Hoved er Kroppen (Fig. 4) 

blegt farvet (under det mørke Ekskrementdække). Formen 

er kølledannet, idet Brystleddene er betydelig smallere 

end Bagkropsleddene, og Bagkroppen er bredest og højest 

omtrent ved 4.—5. Led. Pronotum er dækket af et kraf- 

tigere kitiniseret Skjold, der sædvanlig er lysfarvet ved 

Randen og langs Midten. Rygsiden af de følgende Led 

(Mellem- og Bagbrystet og de—8 første Bagkropsled) er 

ved en Fure delt paa tværs i et forreste og et bageste 

Felt, der paa Bagkropsleddene er omtrent lige store. Paa 

disse Felter findes ofte en Besætning af smaabitte Vorter, 

hver besat med en lille, fremadrettet, tornformet Børste. 

Paa Siden af Brystleddene findes lyse Skleriter paa Pleural- 

vorterne. Undersiden af 1.—8. Bagkropsled hver med et 

blødt, rynket, tværovalt Midtfelt (dannet af en Tværrække 

af 4 Vorter), der minder om Træbukkelarvernes Klatre- 

… vorter, og som virkelig ogsaa anvendes som en Slags 

Gangvorter eller Sugeskiver til at holde den tunge Bag- 

krop fast paa Planteblade eller -stængler, f. Eks. de tynde 

AÅspargesstængler og -blade. 9. og 10. Bagkropsled meget 

smaa, Gattet en Tværspalte paa Oversiden af sidste Led. 

Der er 9 Par Spirakler, alle simple, tragtdannede. 

Benene (Fig. 3 f. n.) er ret smaa, 5-leddede, det lille 

— Kloled ender i en kraftig krummet Klo. Benene gør et 
ringet Indtryk, fordi det vel kitiniserede 1. Led ved en stor 

Ledhud er skilt fra de følgende Led, der sædvanligt ud- 

adtil er vel kitiniserede, men indadtil blødhudede. 

- 
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Paa Grund af Gattets Stilling flyder Ekskrementerne 

ud paa Dyrets Ryg, naar Dyret sidder normalt paa en 

Plante med Hovedet nedad. Ved hver Udtømmelse skub- 

bes de tidligere Ekskrementkager længere fremefter mod 

Hovedet, indtil hele Rygsiden er dækket lige til eller ud- 

over Hovedet. Ekskrementplåden holdes fast af de oven- 

for nævnte tornagtige Børster paa Rygleddene. Dette Eks- 

krementovertræk afkastes naturligvis ved hvert Hudskifte 

og maa da nydannes igen. Dets Betydning formenes at 

være Sikringen af nogenlunde ensartet Temperatur og 

maaske ogsaa Beskyttelse mod Efterstræbelser. ; 

Larverne lever frit paa Blade af Enkimbladede Plan- 
ter, hvor de unge Larver, selskabeligt siddende i smaa 
Tværrækker, æder Bladoversidens Overhud og Parenkym- 
vævet derunder, medens Ribber og Bladundersidens Over- 
hud lades urørt. Naar de bliver større, findes de mere 
enkeltvis paa begge Sider af Bladet, gnavende Huller helt 
igennem dette, og tilsidst æder de, som Sommerfugle- 
larver, Bladet fra Randen. ; 

Forpupningen sker i en spindtapetseret Hulhed (eller 
en løs Kokon) i Jorden. 

Oversigt over de kendte Slægter. 

1. Minerende. Kroppen fladtrykt (se nærmere 
nedenfor te IE SEER er eg APN ELEG Zeugophora. 

Fritlevende. Kroppen med hvælvet Rygside... 2. 
2. Bagkroppen forholdsvis lidt oppustet... Crioceris. 

Bagkroppen stærkt opsvulmet.…............. Si 
3. Underlæben omtrent dobbelt saa bred som lang. 

Hovedet ensfarvet mørkt....... hs Lilioceris. 
Underlæben saa bred som lang. Hovedet med 

en lys Stribe langs hver Side ............ Lema. 

Lilioceris Reitt. 

1. L. merdigera L. (Fig. 4). Farven er smudsighvid. 

Hovedet brunsort. Pronotum og nogle fremstaaende Pleu- 

ralvorter paa Thorax (omkring 1. Spirakelpar og over 

Benene) brunlige. De stærkt opsvulmede Bagkropsled 

spredt besat med Tornvorter, og paa hver Side af Midt- 



305 

bien findes 4 udviskede Pletter. Skinnebenet mørkt kiti- 

niseret paa Ydersiden, men hvidt indadtil. Længde 8 mm. 

" Lever i Skove paa forskellige Liliiflorer (Polygona- 
tum, Convallaria, Allium). 

Fig. 4. Larve af Lilioceris merdigera, uden Ekskrementdække. 

2. L. lilii Scop. Adskiller sig fra merdigera ved 

sin Farve, der er mere gullighvid eller endog orangegul. 

Lever paa Liliiflorer (dyrkede Lilium-Arter, Polygona- 
tum). Har i Udlandet undertiden gjort Skade paa Lilie- 
Kulturer. 

Crioceris Geoffr. 

1. Cr. asparagi L. Farven er grønlig olivenfarvet. 

Hovedet sort. Pronotum lysebrunt, foroven med uregel- 

mæssige Fordybninger. Thorax”s Pleuralvorter ikke mørkt 

kitiniserede. Den fint chagrinerede Bagkrop er ikke saa 

stærkt opsvulmet som hos Lilioceris. Skinnebenet som 

hos denne. Meso- og Metanotum hver med 5 Par børste- 

" bærende Smaavorter. 

Lever paa AÅsparagus officinalis i Haver, begge de 2 
Kuld paa Bladene. Kan undertiden gøre følelig Skade paa 
Asparges-Kulturer. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 20 
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2. Cr. 12-punctata L. Adskiller sig fra asparagi 

ved at være blyfarvet. 

Lever ligeledes i 2 Kuld paa KA det første 

Kuld paa Bladene, medens andet Kuld ogsaa gaar ind i 

de umodne Bær, der derved bliver røde for tidligt. 

Lema Lac. 

1. Lema puncticollis Curt. Farven er rent hvid 

med sort Hoved, der har en gul Stribe omtrent fra Føle- 

hornsbasis bagud langs hver Side. Hovedet spredt og fladt 

punkteret, de 3 Brystled foroven med spredte, børste- 

bærende Vorter, Bagkropsleddene omtrent glatte. Skinne- 

benene ganske lyse og blege, ogsaa paa Ydersiden. Eks- 

krementdækket er usædvanlig dybt sort. Længde 6 mm, 

Lever paa Tidsler, især Cirsium arvense. 

2. L.cyanella og 3. L. melanopa L. Disse 2 Arter, 

der ikke kan skelnes fra hinanden, er gullige med sort 

Hoved, der i Nakken har en gul Søm, besat med sorte 

Punkter. Pronotum ved Forhjørnet med et fladt Tværind- 

tryk, i hvis Bund findes svage Forhøjninger. Der er 3 

børstebærende Vorter omkring hvert Bagkropsspirakel og 

ganske enkelte Vorter paa Bryst- og Bagkropsleddenes 

Rygside. Skinnebenets Udside er mørk og vel kitiniseret. 

Længde 5 mm. 

Lever paa Græsser. Kan optræde skadeligt saavel paa 
Græs- som paa Kornmarker (Hvede, Havre, Byg). 

Zeugophora Kunze. 

Af denne Slægt kendes Larven til den ene Art, Z. 

flavicollis Marsh., som minerer i Poppelblade. Da Ima- 

gines af alle Arterne træffes paa Poppel, maa man antage, 

at de alle stemmer overens ogsaa som Larver i Bygning 

og Levemaade. 

Zeugophora flavicollis Marsh. Hovedet er skin- 

nende, gulbrunt, med For- og Bagrand samt Epicranial- 

sømmen rødbrun. Hovedet er fladt og skraaner nedefter 
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fortil, saa at Overlæbe, Følehorn og Kæbepalper ligger 

omtrent i samme Plan. Overlæben har en ret Grænse- 

linie mod Clypeus og en kraftigt fremadbuet Forrand, be- 

sat med en Kam af kraftige, stive og flade, børsteagtige 

Dannelser. 

Af Øjne findes 2 paa hver Side, kun erkendelige som 

Pigmentpletter under Kitinen. 

Følehornene beskrives som 3- ledede gullige, Leddene 

mørkest ved Grunden; paa Enden af 3. Led findes nogle 

Sansetappe. 
Af Munddelene er Kindbakkerne. rødbrune og har en 

tredelt Spids, Kæberne er veludviklede med en Flig, der 

påa sin Inderkant er besat med flade Børster. Kæbe- 

palpen er 3-leddet. Da Kæbefligene fra de 2 Sider omtrent 

"kan mødes i Midtlinien, bliver der ikke megen Plads til 

Underlæben, der da ogsaa er paafaldende afsmalnende 

fortil og bærer her de to 1-leddede Læbepalper, der sidder 

tæt sammen. 

Kroppen er omtrent såtallesidet! fladtrykt, Ang Farve 

gullig grøn. Pronotum dækket af et gulligt, skinnende 

Skjold. Alle de følgende Led, 9. Bagkropsled inclusive, er 

simple med bagudrettede Pleuralvorter, besat med ganske 

enkelte rødgule Haar. 10. Led er en lille, svagt tvedelt 

Efterskyder. De 9 Par Spirakler er alle simple, tragt- 

formede. Ben mangler. 

Længde 6 mm. 

Larven lever selskabeligt (indtil 8 sammen) i en Mine 
i Poppelblade. Minen er en Pletmine og findes oversidigt 
i Bladet, d. v. s. Minen begrænses paa Oversiden kun af 
Bladets Overhud, nedentil derimod er Svampvævet om- 
trent urørt, Minen derfor kun tydelig set fra Bladets 
Overside. Tilsidst kan Minen fylde hele den ene Halvdel 
af Bladet. 

Der er antagelig 2 Generdtioner om Aaret, saaledes 
. at 1. Generations Miner findes beboede Slutn. Maj-- Juni, 
2. Generations i Juli—September. Som fuldvoksen bryder 
Larven ud af Minen og forpupper sig i Jorden i en lille 
Hule. 

20 
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Camptosomata. 

Hovedet (Fig. 5 f. 0.) er middelstort, neadbøjet, kraf- 

tigt kitiniseret, med omtrent cirkelformet Omrids set oven- 

fra. Epicranierne grovt netrynkede, Frontale med Længde- 

køle. Clypeus kun meget utydelig skilt fra Frontale og lige 

saa kraftigt kitiniseret som dette. Clypeus” Forrand med en 

Tværrække af lange Børster, der rager ud over Overlæben, 

som fortil viser 1—2 Indbugtninger i Forranden. 

Der er 4 Oceller paa hver Side. É 

Følehornene kegledannede, korte, 3-leddede, 2. Led 

længst. 

Kindbakkerne er kraftigt kitiniserede, i Spidsen 2—3- 

tandede og længere nede med en Antydning af en 3die 

Tand. Den proximale Del med nærmest parallelsidet Yder- 

og Inderkant. 

Kæberne (Fig. 5 i Midten) langstrakte (omtrent som 

hos Smelderlarverne), hvad skyldes det store Stipes. Der 

findes en enkelt Flig, der langs den frie Rand er besat 

med en Række Smaabørster, et ringformet Palpiger og en 

3-leddet Kæbepalpe. 

Underlæben (Fig. 5 i Midten) med et til det lange 

Kæbestipes svarende langt Mentum. Det lille Prementum 
er tvedelt og bærer en børstebesat Tunge? samt de 2-led- 

dede Læbepalper, hvis 2. Led er meget lille. 
Pronotum med et velomgrænset, fast kitiniseret Skjold; 

ellers er hele Kroppen bleg og blødhudet, kun besat med 

meget faa Haar, især paa Thoraxleddene. 6.—8. Led er 

meget længere paa Rygsiden end paa Bugsiden, og Bag- 

kropsspidsen er fra 7. Led bøjet kraftigt rundt, saa at de 

stærkt udviklede bageste Led ligger hen under og paral- 

lelt med den forreste Del af Bagkroppen, og Gattet, der 

er en Tværspalte paa Spidsen af det ret store 10. Led, 

findes i umiddelbar Nærhed af Bagbenene. Alle Leddene 

med Tværfurer, de forreste som hos Criocephalerne med 

en enkelt, de bageste med flere. 

Der er 9 Par Spirakler, alle .simple, tragtdannede. 



309 

Fig. 5. Foroven Hoved af Clytra. I Midten Kæber og Underlæbe, 
re ; forneden Ben af samme. ; 
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Benene (Fig. 5 f. n.) er slanke og lange Gangben, be- 

staaende af 5 Led. Deraf er Hofte og Hoftering blege, 

men Laar, Skinneben og Kloled vel kitiniserede hele 

Vejen rundt og det sammentrykte Skinneben især paa sin 

Inderkant besat med nogle ret kraftige børstedannede 

Haar. Kloleddet langt og spidst, kun svagt bøjet. 

Det for Larverne af denne Gruppe lettest kendelige 
Kendetegn er den nærmest kølleformede Sæk, hvor de 
gemmer Bagkroppen (Fig. 6—8). 

Denne Sæk er allerede paabegyndt, inden Larven 
klækkes, idet nemlig Hunnen ved Æglægningen tager det 
lige udtraadte Æg mellem Bagbenene og belægger det 
med en Beklædning af smaa, udstaaende Ekskrement- 
klumper, saa det hele nærmest kommer til at ligne en 
Kogle eller Humlekop. Naar Larven efter 2—3 Ugers For- 
løb klækkes, gnaver den sig fortil Hul ud til Omverdenen, 
og den nyfødte Larve ses løbe om med Bagkroppen gemt 
i dette af Moderen dannede Æghylster. Æggene lægges 
enkeltvis løst i Buskads eller Hegn, hvor der ligger 
mange visne Blade, og det er af dem, den unge Larve 
væsentlig lever. Senere tager den ogsaa gerne friske 
Blade og Skud, som den faar fat i ved at krybe op paa 
Planterne. Under sin Vækst behøver Larven naturligvis 
et større Hylster; dette sker ved at tage Ekskrementer 
fra det fremadrettede Gat med Fødderne, bløde dem op 
med Spyt og saa klistre dem paa Randen af Huset, der 
saaledes efterhaanden gøres større og større ved Larvens 
egne Ekskrementer. Hylstret gøres videre ved, at det 
splittes op langs Midten af Undersiden, og der fældes en 
Kile i af spytblandede Ekskrementer. Larven lever saa- 
ledes i det samme Hylster hele sin Udviklingstid igen- 
nem, og paa dets Bagende. ses Æghylstret i hvert Fald 
til en Begyndelse hænge fast. Det færdigdannede Hylster 
er svagt kølledannet, tykkest i den lukkede Ende, mere 
hvælvet paa Rygsiden end paa Bugsiden og med skævt 
afskaaret Munding. Clytra-Hylstret er tyndt og skrøbe- 
ligt, Cryptocephalus-Larvens tykkere og fastere. Indvendig 
er det glat, udenpaa kan det være glat eller have Længde- 
eller Tværribber, undertiden er det ligesom laaddent af 
indsatte tynde Ekskrementtraade. 

Under hvert Hudskifte lukkes Aabningen i Huset. 
med et fladt eller hvælvet Laag (ligeledes dannet af Eks- 
krementer), for igen at aabnes, naar det nye Stadie har 
faaet hærdnet sin Kitin. Hele Udviklingen tager 2—3 Aar. 
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Saa forpupper Larven sig (mellem Kvas eller tørre Græs- 
. straa paa Bunden) i Larvehuset efter igen at have lukket 

for Aabningen, vender sig saa omkring inde i Hylstret, 
og Imago, der kommer frem ca. 3 Uger efter, bryder da 
ud af Hylstrets anden Ende ved at afbide et laagagtigt 
Stykke. 

Naar Larven æder af de visne Blade, angriber den 
Bladet fra Fladen og æder sig ned i Parenkymet. Naar 
den bevæger sig, hvad der sker i Ryk, rører Bagkrops- 
spidsen ikke Underlaget, men rettes tværtimod mer eller 
mindre opefter. 

Afvigende Levevis har Clytra-Slægten, hvis Larver 
ikke lever frit, men i Myretuer, og er karnivore. 

Oversigt over Grupperne. 

1. Hovedet noget hvælvet og jævnt nedskraa- 
nende langs Siderne. Kindbakkerne 2-tan- 
HET SE FEER SAREEN ESS BRS ME NEDE SD; Clytrini. 

Hovedet fladt paa Oversiden og ved Yderranden 
med en ophøjet Kant. Kindbakkerne 3-tan- 
ELERS RED ANSE SN esYN Cryptocephalini. 

Clytrini. 

Oversigt over Slægterne. 

Sækken aad dem RER Labidostomis. 
Sækken møre ne sn se AE ES 4% mtr ELSA SE 2: 

2. Sækken foroven med 6—8 Længdekøle .... Clytra. 
Sækken med 2 kraftige Sidekøle og en stump 

Ryg= og "Burkølr ER . Gynandrophthalma. 

Labidostomis Redtb. 

1. L. longimana L. Sækken er 8 mm lang, glat 

(uden Køle eller Tværlister), Farven jordgraa, gulligrødt 

behaaret. Aabningen kun lidet afsmalnet. 

Paa tørre Marker og Skovsletter. 
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2. L. humeralis Schn. (Fig. 6). Sæk- 

ken er 11 mm lang, paa Siderne med et 

Antal Tværlameller, lergul, tæt beklædt 

med lange, ræverøde Haar. Aabningen Fig. 6. Sæk af 
Labidostomis … meget smallere end Sækkens bageste Del. 

humeralis. (Efter : 
Rosenhauer). Under Løvtræer. 

Clytra Laich. 

1. C. quadripunctata L. (Fig. 7). Sækken graasort, 

jordfarvet, ret tyndvægget, ubehaaret, paa Rygsiden med 

et Antal Længdelister,. der 

paa den fuldvoksne, 13 mm 

lange Sæk delvis løber sam- 

men fremefter eller fortsætter 

sig som tandagtige Frem- Fig. 7. Tilvenstre Larve af 
spring ud over Mundingen. Clytra quadripunctata. Tilhøjre 

Aabningen noget smallere  ”erven 2 Ba Sæb  É ET 
osenhauer). 

end Sækkens bageste Del. 

Larven er bleggul, Kroppen fortil især foroven med 

gule Haar. Hovedet foroven rynket og med Længderibber 

fortil og her fladt udhulet (Fig. 5 f. 0.). Kindbakkernes 

Spids begbrun. Pronotums Skjold ensartet lysrødligt skin- 

nende, fint punkteret. Benene ved Basis bleggule, mør- 

kere mod Spidsen og her (incl. Kloleddet) lysebrune. 

Længde 9 mm. ; 

Lever i Myretuer hos Formica-Arter (F. rufa, pra- 
tensis, exsecta m. fl.), hvor den optræder som Røver, idet 
dens Næring er Myrernes Larver og Pupper. 

Gynandrophthalma Lac: 

1. G: cyanea F. Sækken kort og tyk, 8 mm lang, 

jordfarvet, med et gipslignende, graagult Overtræk, der 

dog kan være mere pletvis anbragt, og som i hvert Fald 

ikke findes paa Aabningsranden og Bagenden; med en 

stump Rygkøl, 2 Sidekøle og en svag Bugkøl, hvorved 



313 

Tværsnittet bliver rhombisk. Imellem disse Køle er Sæk- 

.ken, især påa Bugsiden, fint stribet. Ved Bagenden 2 

mørke Smaaspidser, mellem hvilke Ryg- og Bugkølen ud- 

springer. AÅabningen meget smallere end Sækkens bage- 

ste Del. 

Larven smudsig gul. Hovedet rødbrunt, rynket og 

temmelig tæt, især fortil, beklædt med korte, gullige 

Børstehaar. Pronotums Skjold sortebrunt skinnende, paa 

Siderne besat med nogle Børstehaar. Benene graabrune. 

Længde 5 mm. | 

Paa aabne Pletter i Skove. 

Cryptocephalini. 

Cryptocephalus Geoffr. 

-1. Cr. bipunctatus L. (Fig. 8). Sækken 

grovkornet, ujævn, mørkebrun, hist og her 

med lysere Striber. 10 mm lang. Hudskifte- 

og Puppelaag plane. ; Eig8rSæk 

—… Larven er hvidliggul, Hovedet lysebrunt, af Cryptoce- 
fladt og fint uregelmæssigt rynket. Hovedets SEE 

Kantrand noget kreneleret. Pronotums Skjold re: gere 

lysebrunt med lysere Rande, fint rynket som hauer). 

Hovedet. 

Især under Løvtræer. 

2. Cr. coryli L. Sækken bestaar af en meget fast 

og tyk, temmelig finkornet Masse, 10 mm lang, farvet 

som foregaaende, Aabningen næsten ikke skævt afskaaret. 

Hudskifte- og Puppelaag fladt, men i Midten med et tap- 

formet Fremspring. Bagtil forneden har Sækken 2 sa hnge 

Tuberkler som Rester af Æghylstret. 

Larvens Hoved er fladt, forsynet med en Kantrand, 

rynket, brunrødt, hvilken Farve ogsaa Pronotum har. 

" Under Løvtræer og Buske. 

- 
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3. Cr.sericeus L. (eller aureolus Suffr.). Sækken 

bagtil ikke meget opsvulmet, men plump og af næsten 

samme Tykkelse hele Vejen, matsort, 11 mm lang, viser 

foroven 4—6 kornede Ribber, hvoraf de 4 er gennem- 

gaaende, de 2 mer eller mindre forkortede. Bagtil for- 

neden med 2 stumpe, meget tydelige Tuberkler som 

Rester af Æghylstret. 

Larvens Hoved viser foroven talrige, men lidet kraf- 

tige Tværrynker, og Kantranden er tydelig kreneleret.…. É 

Ved lave Planter (Kurvblomstrede). 

4. Cr. Moraei L. Sækken er graasort, mat, uden 

noget Fremspring, knap 7 mm lang, Aabningen meget ind- 

snævret. Laaget stærkt hvælvet. 2 stumpe Tuberkler bag- 

til forneden. 

Larven er hvid, Hovedet fladt, brunt, med den stærke 

Randkant lysere, fint uregelmæssigt rynket, Pronotum 

lysebrunt, med lysere Rand. Er; 

… Ved lave Planter (Perikon). 

5. Cr. vittatus F. Sækken er matsort, foroven med 

4—5 ophøjede, takkede Længderibber og tydelige Tvær- 

rynker. Længde omtrent 7 mm. Bagtil ses tydelig de sæd- 

vanlige Tuberkler. 

Larven er hvidgul, det flade Hoved er fint punkteret, 

brunt, med lysere Kantrand. Pronotum brunt, med lysere 

Rand. Længde 4,5 mm. 

Ved lave Planter (Hieracium) paa solaaben Bund. 

Cyclica + Galerucini — Halticini. 

Det er ikke muligt at give gennemgaaende Skille- 

karakterer mellem disse 3 Underfamilier, og et gennem- 

ført System paa Larverne af disse Grupper synes at føre 

til en anden Gruppering af Slægterne, end Imagosystemet 

angiver. De vil her blivé behandlede under et. 
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Hovedet (Fig. If. 0.) er oftest middelstort, nedadbøjet, 

- kraftigt kitiniseret, 

Frontale bredt, ved en of- 

test tydelig Fure skilt fra 

det lige saa mørke Cly- 

peus. Overlæben oftest 

med en lille, median Ind- 

bugtning. 

Af Øjne findes typisk 

6 paa hver Side, deraf de 

2 nær Følehornsbasis, de 

4 øverste anbragt i Fir- 

kant (Kvadrat, Rhombe 

eller Trapez). Men flere 

Slægter har dog færre, 

undertiden kun 1 paa hver 

Side" eller endog helt 

"manglende. 

Følehornene ret smaa, 

oftest 3-leddede, med stor, 

ledlignende, basal Binde- 

hud, saa det ser ud, som 

om de var 4-leddede. Paa 

Spidsen af 2. Led fæster sig 

forneden en tilspidset, ind- 

trækkelig Sansetap ved 
Siden af det ofte spinkle 

3. Led. Hos Haltica o.a. 

er Følehornene kun 2-led- 

dede, Endeleddet viser da. 

et Par hornagtige Ud- 
vækster og er mindre end 

den store Sansetap, der 

fæster sig ved Siden af det 

paa Enden af 1. Led. 

i 

med omtrent cirkelformet Omrids. 

Fig. 9. Foroven Hoved af en 
Chrysomela. I Midten. Kæber og 

Underlæbe, forneden Ben. 

Kindbakkerne er ret tykke, nær Spidsen er Skære- 

randen almindeligvis besat med 5 Tænder (sjældnere 

- 
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færre, ned til 2), og ofte nær Basis med en kort Kam af 

nogle faa slanke, tandagtige Børster. 

Kæberne (Fig. 9 i Midten) har et lille, smalt Cardo, 

et længere Stipes med en enkelt Flig, et lille, ringformet 

eller halvmaaneformet Palpiger og en 3-leddet Kæbe- 

palpe. 

Underlæben (Fig. 9 i Midten) har et bageste større 

Parti, dannet af de sammenvoksede Submentum og. Men- 

tum, undertiden svagt kitiniseret; foran dette findes det 

lille W-formede Prementum, der bærer de oftest 2-leddede 

Læbepalper. Tunge eller Bitunger ikke udviklet. 

Benene (Fig. 9 f. n.) korte, mørkt kitiniserede, med 

stor Bindehud mellem Hofte og Hoftering, og Laar og 

Skinneben ofte svagt kitiniserede paa Undersiden (— ind- 

adtil). Paa den ene Side af den lille, krumme, mørke Klo 

er Skinnebensspidsen ofte poset ud i en lys, blødhudet 

Trædepude (, Empodium"). SANNES 
Pronotum foroven med et oftest mørkfarvet Skjold, 

uden for hvis Sider der kan fæste sig en lille, punktformet 

Sklerit, samt Spirakelskleriten; Spiraklet kan dog ogsaa 

være rykket over paa Mesothorax (ind i den forreste 

Mellemvortes Sklerit).… . 
Med Hensyn til Resten af Kroppen kan man skelne 

mellem flere Typer, der grupperer sig om Slægterne 

Chrysomela, Phytodecta, Galerucella, Mela- 

soma og Phyllotreta. 

Hos Chrysomela-Typen (Fig. 10) er Krosp ie høj, 

Criocerin-agtig, alle Leddene undtagen de sidste ved en 

Tværfure delt i 2 Felter, et forreste og et bageste, der 

kan være nøgne eller besat med haarbærende Punktvorter. 

Paa Siderne af de enkelte Led kan der være en enkelt - 

Pleuralvorte til Stede, oftest tydelig paa Meso- og Meta- 

thorax, men paa Grund af Bagkropsleddenes stærke Ud- 

spiling er de forsvundet paa Bagkropsleddene. Der er ingen 

mørke Skleriter paa Leddene, saa Kroppen som Helhed 

er ensfarvet, mindende om Criocerinerne, fra hvilke de 

dog let skelnes ved, at Kroppens Underside ingen Gang- 
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vorter viser. De bageste 3—4 Led er meget korte og smaa, 

. saa Kroppen bagtil falder stejlt af. Gatleddet (10. Led) er 

nedadrettet, lille, blødt, indtrækkeligt og i udskudt Stand 

formet som et Par Sidelæber, der under Gangen virker 

som Hefteorgan. 

Hos Phytodecta-Typen (Fig. 12) er Kroppen fladere 

og Kropleddene (med Undtagelse af de sidste Par Stykker) 

er ligeledes foroven delt paa tværs i et forreste og et 

bageste Felt, hvert besat med en Tværrække af mørke, 

flade Skleriter. Delingslinien er ikke ført helt ud paa 

Leddets Sider, men her” standses den af en kegledannet 

Vorte, ,den øvre Pleuralvortef, der staar midt ud for De- 

lingslinien. Denne øvre Pleuralvorte er betydelig større 

paa de 2 Thoraxled end paa Bagkropsleddene og anbragt 

længere ude til Siden, end den er det paa disse sidste. 

Ventralt for (nedenfor) denne øvre Pleuralvorte findes 

paa de 2 Thoraxled et Par mindre Vorter, ,,Mellemvor- 

terne", liggende den ene bag den anden, og under dem 

fæster sig Benet. Paa 1.—8. Bagkropsled findes ventralt 

for den øvre Pleuralvorte det lille, mørkfarvede (sklerit- 

lignende) Spirakel, nedenfor dette igen den ret store, frem- 

staaende ,,mellemste Pleuralvortef" samt endnu længere 

nede (yderst paa Bugsiden) en tilsvarende fremstaaende 

»Tedre Pleuralvorte”. Alle disse Vorter er skleritbærende, 

mørke. Undersiden af hvert Led bærer kun en enkelt 

Tværrække af (oftest 3) flade Smaaskleriter. 8.—9. Led er 

smaa og Skleritbeklædningen reduceret. Gatleddet (10. Led) 

er ogsaa her kun repræsenteret af de indtrækkelige Gat- 

læber, der benyttes som Gangvorte. 

Galerucella-Typen (Fig. 13) stemmer i de væsent- 

lige Karakterer overens med Phytodecta-Typen; kun 

er de mediane Rygskleriter paa Bagkropsleddenes 2 Felter 

smeltet sammen, saa Kroppen viser en median Længde- 

række af temmelig brede Skleriter. Desuden er alle Skle- 

riter og Vorter forstørrede, saa de endog kan støde lige 

"op til hinanden og Oversiden derved virke mørk mod den 

lyse Underside, hvor det er den lyse Bindehud mellem 
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de meget smaa Skleriter, der dominerer. Øvre Pleural- 
vorte er ikke særlig fremtrædende, men ligner ganske (og 

indgaar derfor i de følgende Beskrivelser i Antallet af). de 

dorsale Skleriter, og det samme gælder Spirakelskleriten. 

Melasoma-Typen (Fig. 11) har ligeledes en flad- 

trykt Kropform, men afviger fra Phytodecta-Typen ved, 

at Bagkropsleddenes Overside ikke er tvedelt i 2 Felter 

og derfor kun besidder 1 Tværrække af dorsale Skleriter 
paa hvert Led. De 2 Thoraxled er derimod tvedelt og 
skleritbesat ganske som Phytodecta. Det mest ejen- 

dommelige er imidlertid, at den øvre Pleuralvortes Sklerit 

" ikke hætteformet beklæder hele Vorten, men ofte er 

halvmaaneformet eller seglformet, og Vortens Top er lys 

og blød. Dette Topfelt bærer en indkrænget, blødhudet 

Kirtelsæk, hvori smaa encellede Kirtler munder og ud- 

tømmer deres Sekret. Naar Dyret forstyrres, krænges 

Kirtelsækken ud, og den oftest ildelugtende Forsvars- 

vædske kommer ud paa Dyrets Overflade og kan for- 

dampe. Høs Melasoma populi er det paavist, at denne 

Forsvarsvædske indeholder Salicylsyre. Bagkropsspidsen 

som hos Phytodecta-Typen. 

Hos Phyllotreta-Typen (Fig. 17) er Kropformen cy- 

lindrisk langstrakt og Oversiden af Bagkropsleddene tre- 

delt paa tværs, idet der mellem de normale forreste og 

bageste Felter er indskudt et midterste, der kun bærer et 

Par Smaaskleriter, medens de 2 andre Felter bærer flere 

Par Skleriter; øvre Pleuralsklerit ligner de almindelige 

dorsale Skleriter og er ikke kirtelbærende. Endelig er der 

et fremtrædende Skjold (,,Haleskjoldf) paa Oversiden af 

9. Bagkropsled, undertiden dækkende hele Oversiden af 

Leddet, undertiden mindre eller blegere, men da med 

særlig uddannet Bagrand (voldformet Bag- og Siderand, 

1—2 tornformede Udvækster). | 

De fleste Repræsentanter for disse Grupper lever frit 
paa Bladene af Næringsplanten, en Del lever dog inde i. 
Stængler, og nogle faa minerer i Blade. 

Forpupningen sker enten i Jorden eller oppe paa og 
fæstet til Næringsplanten. 
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Oversigt over de kendte Slægter. 
(Angaaende de bladminerende Former se Oversigten 

p. 293). 

1. Uden mørke Skleriter paa Leddene. Ikke 3 tyde- 
lige Pleuralvorter paa hvert Bagkropsled ... 2. 

Med mørkfarvede Skleriter i lovmæssig Anord- 
ning”). Hvis Kroppen er ensfarvet, er de 3 
Vorter dog tydelig til Stede og store....... S: 

2. Kroppen med højthvælvet Overside og flad 
UNE SIS ARE ERE EP ESSEN El FEE. Si 

KTOPPET SYN AISI sr ÆN ke 
Podagrica, Aphthona og Longitarsus. 

SLØJFE MATE REE ER I RE sn HERE SA NES ØTEE Bromius. 
ØJNE ENS SE RT FR SEA SER MEE SE DTS SN Rd sd 4. 

"4. Hoved og Pronotum. gule, Resten af Kroppen 
MØRE OS SE NA SN SED SEES BDR ET: Chrysochloa. 

Ikke denne paafaldende Farvefordeling. Ålminde- 
ligvis er Hoved og Pronotum mørkere, Resten 
alkkroppern lysere sr Chrysomela. 

5. Bagkropsleddene med uparrede mediane Skle- 
: rifergpaa Oversiden FE HEER SE DIT 6. 

Bagkropsleddenes Skleriter alle parrede (und- 
tagen de sidste Par reducerede Led) ....... 10. 

6. Bagkropsleddene med 3 Tværrækker Skleriter 
I DA re SR NABSESDET SÅEDE Bet SRI ERE SRSE RSS ERE deg 7: 
Bagkropsleddene med 2 Rækker Skleriter hver 8. 

7. Alle 3 Felter med uparret median Sklerit .... 
SEA NE eden sete ER KUSK (LS HESS KAMRE RE NAS Phyllobrotica. 

Kun forreste og bageste Felt med uparret. me- 
dian Sklerit ...... Sermylassa og Psylliodes. 

8. Øvre Pleuralvorte ikke forskellig fra Dorsal- 
skleriterne, ikke kirtelbærende ............. 9. 

Øvre Pleuralvorte fremstaaende, kirtelbærende 
ne, RE ERES RTA BE SERRA. s SES RESEN] SÆRE SNEEN KE BT GRE ERE AÅgelastica. 

9. Bagkropsleddenes forreste Felt med en Tvær- 
række af 3 Skleriter Lochmaea og Galerucella. 

Bagkropsleddenes forreste Felt med en Tvær- 
række af SS kleriter SEE SDR Haltica. 

10. Øvre Pleuralvorte ikke kirtelbærende ........ mm 
Øvre Pleuralvorte kirtelbærende ............ sad ÅSE 

11. Bagkropsleddene med 3 Tværrækker af Skle- 
riter' Hver sne Phyllotreta og Psylliodes. 

. 7”) Hermaeophaga er saa ufuldstændigt beskrevet, at den ikke kan 

indørdnes i. Oversigten. 

- 
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Bagkropsleddene med 2 Tværrækker af Skle- 
FALSE VEN rt sat EA ESKE ra Ar EN ELENA BREDER 12: 

12. Rygskleriterne med flad Overside, hver kun 
besat med et Par enkelte Børster MS LESSON AGE 
RE NEN AN JEDEL ...... Phytodecta (og Colaphus?). 

Rygskleriterne løber oventil hver ud i en papil- 
agtig høj Tuberkel, besat med et Knippe 
Børster. SAA Ka DTS HA AASE El Galeruca. 

VSM Skleriter manglen de re Prasocuris. 
Skleriter Herder ke eee 14. 

14. 2.—7. Bagkropsled med 2 Tværrækker Skleriter 
OD SER MEE ae ESPEN ENDERNE SEES Dage TA ANN ERR EL ES EAD 15. 

2.—7. Bagkropsled kun med 1 Tværrække Skle- 
DUS TE DNS] UAE REE REDE et ÆRES EET DE ta yde dx 16. 

15. Meso- og Metanotums bageste Felt med 2 Par 
SELE EF ERE AT KON AE NEDE: Gastroidea. 

Meso- og Metanotums bageste Felt kun med 1 
Par "Skleriter ser Phaedon armoraciae. 

16. 1. Bagkropsled med 2 Tværrækker Skleriter... 
FEAR NER HIDE SUNS sene SES EEN ÅRE 2 Phyllodecta. 

1. Bagkropsled kun med 1 Tværrække Skle- 
ÆLr Plagiodera, Melasoma, Hydro- 

Era thassa, Phaedon (og Lochmaea?). 

Bromius Redtb. 

1. Br.obscurus L. Hovedet er fladt hvælvet, svagt 

rynket, gult. Pronotum ligeledes gult, paa Siderne og ved 

Bagranden mer eller mindre hvidligt. Kroppen iøvrigt 

hvid og noget krummet, besat med enkelte Burnee Haar. 

Længde 8 mm. 

Øjne mangler, men bag hvert Følehorn findes en 

hvidlig Plet. Overlæben med afrundet Forrand. Clypeus 

velafgrænset. Følehornene 4-leddede, paa 2. Led en stor . 

Sansetap, der er længere end Følehornets Spidsdel. Kind- 

bakkerne ud mod Spidsen besat med en Række meget 

smaa Tænder. Læbepalpen 1-leddet, endende i en ret 

. kraftig Børste. 

Larven lever ved Roden af Næringsplanten og æder 
sig Gruber ind deri. En Varietet gør Skade i sydligere . 

7") Hos Phyllodecta laticollis var. er Skleriterne lyse og mang- 

ler derfor tiisyneladende. 
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Lande paa Roden af Vinstokken. Her i Landet lever den 
vist paa Gederams (Chamaenerium). 

Chrysomela L. 

Kroppen stærkt hvælvet paa Oversiden, smalnende 

stærkt af fortil og bagtil. 

Hovedet lysere eller mørkere kitiniseret. Clypeus al- 

mindeligvis velafsat. Følehornene 3-leddede, med meget 

Fig. 10. Larve af Chrysomela polita. 

stor basal Ledhud, 3. Led ved Basis med en kort, til- 

spidset Sansetap. Der er 6 Øjne paa hver Side, deraf de 

4 øverste i Kvadrat eller Rhombe. Kindbakkernes Skære- 

rand med 5 Tænder, hvoraf 2. og 3. almindeligvis er størst 

og i hvert Fald de 4 distale spidse og fint tandede. 

Pronotum med et mørkere kitiniseret Skjold, Meso- 

og Metathorax almindeligvis med store skinnende, men 

ret lyse Skleriter paa Pleuralvorterne. De sidste Par Bag- 

kropsled kan ogsaa bære lyse, skinnende, skjoldformede 

Skleriter paa deres Overside.- Iøvrigt er Kroppen blød, 

ensfarvet, lys eller metallisk mørkladen. Grænsefurerne 

mellem Leddene almindeligvis meget svage; ligesaa svage 

Victor. Hansen: B'adbiller m. v. É 21 
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Tværfurer deler de enkelte Leds Rygside paa tværs i 2 

Felter 

Lever paa Bladene af urteagtige Planter, hvori de 
æder store Huller. 

Forpupning i Jorden. 

AÅ. Kroppen mørkfarvet, mer eller mindre 

HERI E 

1. Chr. goettingensis L. Hovedet skinnende sort, 

besat med ganske korte, brunlige Haar. Overlæben ud- 

randet. Pronotum hornagtigt, sortebrunt, skinnende, med 

noget opkrammede Rande. Resten af Kroppen mørkebrun, 

skinnende. Meso- og Metathorax paa Siderne med mat- 

skinnende, hornagtige Skleriter. Bagkropsleddene kun 

utydelig adskilt indbyrdes. Benene kraftige, brune, besat 

med Børstehaar. Længde 9 mm. 

Kan i hvert Fald leve af Mentha sylvestris. 

2. Chr. menthastri Suffr. Hovedet skinnende sort, 

Panden med svage Indtryk paa Siderne. Overlæben let 

udrandet. Pronotum hornagtigt, brunt, metallisk skinnende, 

mod Sidehjørnerne grubet fordybede. Resten af Kroppen 

med sortagtigt metallisk Skær, Undersiden gulgraa. Krop- 

pen med kraftige Folder paa Siderne og vel afsatte Pleurer, 

ubehaaret. Bagkroppen falder bagtil stejlt af, men selve 

Spidsen er udtrukket, lysfarvet og noget ringet med mørk 

metallisk Farve. Benene meget kraftige, skinnende sorte. 

Længde 5 mm. 

Lever paa Mentha-Arter, f. Eks. M. aquatica og Syre 

3. Chr. sanguinolenta L. Hovedet sort med tal- 

rige brunlige, temmelig lange Haar, der staar paa smaa 

Tuberkler. Kroppen sortagtig, besat med talrige, enkeltvis 

stillede, sortagtige, temmelig lange Haar, der staar paa 

smaa Tuberkler. Benene sorte, skinnende, Kloleddet kort, 

tyndt og spidst. Længde 13 mm. 
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Kan leve af Blade af forskellige Maskeblomstrede, 
.f. Eks. Veronica, Linaria m. m. Antagelig ogsaa i det Frie 
polyfag. 

BB Kroppen lysæHdovedef'skinkenders or t: 

4. Chr. brunsvicensis Grav. Hovedet begsort. 

Pronotum sortagtigt, med brede, lysere Rande til alle 

Sider, ubehaaret, i Hjørnet med et grubeformet Indtryk. 

Resten af Kroppen gullig graa, glat, med korte Tværind- 

tryk foroven. Undersiden omtrent helt hvid. Benene sort- 

agtige. Længde 6 mm. 

Lever paa Hypericum, især H. hirsutum og perforatum. 

5. Chr. polita L. (Fig. 10). Hovedet stort, skinnende 

sort, ubehaaret. Clypeus sammenvokset med Panden. 

Overlæben let udrandet. Pronotum skinnende brunt, ube- 

haaret. Resten af Kroppen lysebrun, ubehaaret, kun med 

faa, ganske korte Smaabørster især forneden, med svage 

Tværfurer foroven paa Leddene. 8. og 9. Bagkropsled brune 

foroven. Benene kraftige, skinnende brune. Længde 7 mm. 

Lever paa Mentha, paa fugtige Steder. 

" 6. Chr. graminis L. Hoved, Pronotum og Ben skin- 

nende sorte, ellers hvidlig. Meso- og Metanotum paa hver 

Side med en brunlig, kitiniseret Pleuralvorte. 8. og 9. Bag- 

kropsled er sortagtige foroven. Ubehaaret. Længde 13 mm. 

| Lever paa Tanacetum vulgare, Scutellaria galericulata 
og maaske andre Planter. 

7. Chr. varians Schall. Hovedet dybt sort, Pronotum 

sort eller sortebrunt, Resten af Kroppen bleg, smudsig 

kødrød, ekstra højt hvælvet, Benene sortagtige. Ubehaaret. 

Længde 5,5 mm. E 

sEever paa Hypericum, især H. perforatum. 
.Forpupningen angives at finde Sted frit, i Nærings- 

plantens Bladvinkler. 

; PT - 
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C. Kroppen lys. Hovedet lyst, brunligt eller 

gulligt. 

8. Chr. limbata F. Hovedet skinnende brunt, kun 

lidet affladet, paa hver Side af Panden et Indtryk, besat 

med ret lange Børstehaar. Pronotum ligeledes brunt, sort- 

punkteret, med noget opkrammede Rande og forsynet 

med ret lange Børstehaar. Resten af Kroppen gulbrun, 

besat tæt med korte Børstehaar. Mellem- og Bagbrystets 

Sider med et Par skinnende brune, fremstaaende Tuberk- 

ler. Alle Leddene med smaa, brune Vorter, der paa Meso- 

notum tydeligt ordner sig i 2 Tværrækker, medens de 

paa de øvrige Led er strøet mere uregelmæssigt ud over 

hele Overfladen. Omkring og under Spiraklerne findes 

Smaavorter, og paa Bugsiden findes. paa Siden af hvert 

Led en større Vorte, sammensat af et Antal tæt stillede 

Smaavorter. Benene kraftige, brune. Længde 10 mm. 

Kan i hvert Fald leve af Plantago lanceolata. 

9. Chr. marginalis Dft. Hovedet brunligt, med 

en svag Midtfure langs gennem Issen. Panden fortil med 

et Tværindtryk. Pronotum lysebrunt, med de afrundede 

Siderande og Baghjørner svagt opkrammede og med nogle 

Gruber i Baghjørnerne, sparsomt besat med hvidlige Haar 

paa mørke Punktvorter. Resten af Kroppen lys graalig. 

Meso- og Metathorax med en mørkere, halvmaaneformet 

Pleuralsklerit paa hver Side og en” mørkere Længdelinie 

langs Midten, og desuden ved en svag Tværfure delt i et 

forreste og et bageste Felt. Benene hvidlige, med sort- 

agtige Knæ og et kort, bøjet Kloled, ved hvis Basis en 

hvidlig, svampet Blære. Længde 11 mm. 

Lever paa Linaria vulgaris. 

10. Chr. analis L. Hovedet brunligt, med en Midt- 

fure langs gennem Issen og 2 flade Indtryk paa Panden. . 

Pronotum brunt. Resten af Kroppen brunrød, med mange 

lange Børstehaar, der er anbragt paa Vorter, staaende i 
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Tværrækker. En Række store, sorte Vorter løber hen langs 

Kanten og under dem endnu en Række af mindre Vorter, 

paa Meso- og Metathorax desuden et Par større over 

Kanten. Benene rødlige. (Beskrevet efter en spæd Larve. — 

Næringsplanten ukendt). 

11. Chr.staphylea L. Hovedet skinnende brungult. 

Pronotum ligeledes skinnende brungult, men med sort- 

agtige Rande, fint punkteret tværs over. Resten af Krop- 

pen gullig rød, svagt skinnende, overalt besat med yderst 

korte Børster, der staar paa svage Tværvolde og paa 

Undersiden paa smaa, sorte, gruppevis stillede Vorter. 

Meso- og Metathorax samt 1. Bagkropsled bærer hver paa 

Siden en matskinnende, hornagtig Pleuralsklerit, af hvilke 

den bageste er mindst. Bagkroppen foroven med sorte, 

konvergerende Tværlinier. Benene sørte. Længde.9 mm. 

… Kan i hvert Fald leve af Mentha crispa, Mentha syl- 
vatica, Veronica beccabunga og Ranunculus acer. 

12. Chr. hyperici Forster. Hovedet brunt, besat med 

fine, gule Haar. Pronotum brunt, tyndt behaaret, inden- 

for Hjørnerne med grubeagtige Indtryk. Resten af Krop- 

pen mat graabrun, tæt beklædt med fine Haar. Meso- og 

Metanotum med en let Tværfure, paa Siden hver med en 

matskinnende, mørkere Vorte. Ogsaa Bagkropsleddene 

svagt tværfurede. Bagkropsspidsen forlænget. Benene 

kraftige, med Hoften, Oversiden af de følgende Led samt 

"det spinkle Kloled skinnende brune, besatte med enkelte 

sorte Børstehaar. Længde 9 mm. 

Lever paa Hypericum, især H. perforatum. 

13. Chr. haemoptera L. Hovedet stort, gulbrunt, 

tæt besat med Haar. Pronotum skinnende, i Midten vi- 

"sende en skarp, gul Midtstribe, begrænset af 2 brunlige 

Baand, Sidedelene gullige, men lidt lysere end Midt- 

striben. Resten af Kroppen orangegul, mat. Meso- og 

== 
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Metanotum hver med en Tværrække af smaa, hornagtige, 

brune Punkter paa hvert af de 2 Rygfelter og en større, 

halvmaaneformet, brun Plet paa hver Side. Bagkrops- 

leddene ligeledes fint, men mere uregelmæssig punkteret 

tværsover Leddenes 2 Rygfelter, graagule, ligesom svær- 

tede. Undersiden besat med fine Haar. Benene korte, 

kraftige, brune, tyndt behaarede. Længde 10 mm. 

Lever paa Plantago, især Pl. lanceolata. 

14. Chr. fastuosa L. Hovedet gulbrunt med et fladt 

Skraaindtryk paa hver Side. Pronotum skinnende gult, 

grubet. Resten af Kroppen gullig eller gulliggraa, sjæld- 

nere grønliggraa med utydelige, graa Tegninger: en sam- 

menhængende Længdelinie mediant og lysegraa Tvær- 

linier langs Segmentgrænserne, desuden paa Siden af 

hvert af de 2 bageste Brystled en bueformet, sort Plet paa 

Pleuralvorten. Meget tyndt gulbrunt behaaret, tilsyne- 

ladende ubehaaret. Benene kraftige, rødliggult kitiniserede. 

Længde 6 mm. | I 

Polyfag. Kan bl. a. leve paa Galeopsis tetrahit. 

Chrysochloa Hope. 

1. Chr. rugulosa Suffr. Hoved, Pronotum og Benene 

gulbrune (lysest umiddelbart efter Hudskifterne). Pro- 

notum med uregelmæssigt, men parvis anbragte, grovere 

eller finere Punkter, beklædt med udstaaende, brunlige 

Haar. Resten af Kroppen er sortagtig med metallisk Skær, 

højt hvælvet paa Midten af Bagkroppen; de enkelte Led 

ved en dyb Tværfure delt i et forreste og et bageste Felt, 

der hvert er beklædt med en Tværrække udstaaende, 

brunlige Haar. 

Lever paa Bladene af Centaurea scabiosa, der ædes- 
lige til Bladribberne. 
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Gastroidea Hope. 

Kroppen ikke højt hvælvet, men forsynet med et An- 
tal mørke Smaaskleriter. 

Hovedet skinnende sort, besat med nogle lange, krum- 

mede Haar. Paa Panden et grubeformet Indtryk. Der er 

6 Øjne paa hver Side. Følehornene 3-leddede, 3. Led ved 

Basis forneden med en tilspidset Sansetap, Læbepalperne 

2-leddede. 

Pronotum dækket af et lysere eller mørkere Skjold. 

Mesonotum bærer yderst paa Siden en høj, sort, kegle- 

formet, kirtelbærende øvre Pleuralvorte, der bærer 2 Haar. 

Ventralt herfor 2 gulligt kitiniserede Mellemvorter, den 

forreste med 2, den bageste med 1. Haar. Mesonotum er 

indenfor Pleuralvorten delt paa tværs ved en Tværfure i 

et forreste og et bageste Felt, der hvert bærer en Tvær- 

række af 4 tværelliptiske, gullige Skleriter, hver med 1 

Haar; af disse Skleriter er de i de 2 yderste Rækker 
mindst, og deraf er de yderste i bageste Række anbragt 

langt ude til Siden nær ved Pleuralvorten. Metathorax ud- 

styret som Mesothorax. Bagkropsleddene visere—med 

Undtagelse af de sidste — en sort, kirtelbærende, øvre 

Pleuralvorte paa hver Side, mindre end de paa Thorax- 

leddene, kun bærende 1 Haar hver, samt anbragt højere 

oppe mod Ryggen. Ventralt for Pleuralvorten ses det sorte 

Spirakel og den store, mørke, mellemste Pleuralvorte, der 

bærer 2 Haar. Dorsalt for den øvre Pleuralvorte er Led- 

denes Rygside ved en svag Tværfure- delt i 2 Felter, 

hvoraf det forreste paa hver Side bærer en lille, sort 

Sklerit, anbragt nær øvre Pleuralvorte og kun bærende 

1 Haar, og det bageste Felt paa hver Side bærer en 

bredere, gullig, anbragt nærmere Midtlinien og forsynet 

med 2 Haar. Bagkropsleddenes Underside med en enkelt 

Tværrække af mørke Skleriter. Benene smudsigt. brune, 

med krummet, skarpt Kloled. : 

" Lever frit paa Næringsplantens Blade. 
- Forpupning i en Hule i Jorden. 

re: 
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Oversigt over Arterne. 

LÆPronctu me ulige SS RE sr RER polygoni. 
Pronotum Soren AN rr EN Es AAEN VAR viridula. 

1. G.viridula Degeer, Hovedet skinnende sort, be- 

sat med nogle lange, krummede Haar. Paa Panden en 

stor, dyb Grube, der fortsætter sig i Grænselinien mellem 

de 2 Epicranier. 

Pronotum skinnende sort, For- og Sideranden med 

lange, brunlige Haar, paa hver Side med en dyb, uregel- 

mæssig Grube. Resten af Kroppen mat sort eller sorte- 

brun, lysere (rødligbrun) paa Undersiden. De brede Skle- 

riter paa Bagkropsleddenes bageste Felt smelter sammen 

til en uparret paa 8. Led. Hvert Bagkropsled paa Under- 

siden med en Tværrække af 3 Skleriter og udenfor disse 

paa hver Side en kegleformet Vorte. Længde 6,6 mm. 

Lever paa Rumex-Arternes Blade, specielt paa de 
unge Blade. 

2. G. polygoni L. Hovedet sort, besat med talrige 

lange Haar. Paa Panden et stort, dybt, uregelmæssigt Ind- 

tryk og mellem denne Grube og Clypeus et smalt, dybt 

Tværindtryk. 

Pronotum ret tyndt, gulligt, fortil i Midten med en 

lille Grube og mod hver Side et stort, dybt, uregelmæs- 

sigt Tværindtryk. Ved Forranden 10 lange, krummede, 

gullige Børstehaar, 2 lignende paa hver Siderand og 2 ved 

Bagranden nær Midten. Hele 8. Bagkropsleds Overside 

dækket af et gulligt Skjold. Undersiden af hvert Bagkrops- 

led med en Tværrække af 5 Skleriter, hvoraf de yderste 

4 hver bærer 1 Haar, medens den med aness: bredere 

bærer 2 Haar. Længde 6 mm. 

Lever paa Bladene af Polygonum, især P. aviculare. 
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Colaphus Redtb. 

1. Sophiae Schaller. Larven er hvidgul med sort 

Hoved, mørke Ben og Kropleddene med 2 Tværrækker 

af mørkt behaarede Skleriter hver. 

Lever paa forsk. Korsblomstrede. 

Plagiodera Er. 

1. Pl. versicolor Laich. Hovedet er sort, ret fladt, 

kredsrundt, Panden med et Tværindtryk. Kindbakkerne 

med 4 Spidser. Læbepalperne 2-leddede, yderste Led med 

en Endebørste. Følehornene kun 2-leddede, 2. Led for- 

synet med en lang Endebørste. 6-Øjne paa. hver Side, 

hvoraf de øverste 4 staar i Trapez. 

Pronotum .med et brunsort Skjold, paa hver Side med 

2 langagtige Indtryk og delt paa langs ved en lys Midt- 

linie. Resten af Kroppen har (hos den- voksne) en graa- 

grønlig Grundfarve, og i hvert Fald de 2 bageste Thorax- 

led viser en bred, lys Midtlinie. Mellem- og Bagbrystet 

er ved en Tværfure hver delt i et forreste og et bageste 

Felt, hvoraf det forreste nær Midten bærer 2 tværovale, 

mørke Skleriter, det bageste Felt foruden tilsvarende 2 

nær Midten ogsaa en større, længere ude mod hver Side. 

Midt for Sideranden af Leddet staar den store, kirtelbærende 

øvre Pleuralvorte. — De forreste 6 Bagkropsled bærer dor- 

salt for den kirtelbærende øvre- Pleuralvorte kun 1 Par 

brede, tværovale, nær Midten staaende Skleriter, der paa 

57028. Bagkropsled smelter sammen til en uparret Skle- 

rit. Undersiden med sortagtige Midtpletter eller Tvær- 

streger. Benene sorte. Længde 5,5 mm. 

Paa Salix-Blade, der kun angribes ved, at den ene 
Sides Epidermis samt Parenkymet ædes, medens den 
anden Sides Epidermis lades urørt; det angrebne Blad 
bliver brunfarvet. Angives ogsaa at kunne leve paa Poly- 
gonum aviculare. i 

Forpupning paa Undersiden af et altid beskygget Blad, 

- 
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hvortil Puppen fæster sig med Bagkropsspidsen, der for- 
bliver stikkende i den gamle Larvehud. 

Melasoma Steph. 

Hovedet middelstort, næsten cirkelrundt, sort, Panden 

med et Par store, grubeformede Indtryk, Antennerne 

Fig. 11. Larven af Melasoma populi, fra oven og fra Siden. 

D. Dorsalskleriter, M. Mellemvorter, ø. Pl. øvre Pleuralvorte, 
m. Pl. mellemste Pleuralvorte, n. Pl. nedre Pleuralvorte, 

Sp. Spirakel, V. Ventralskleriter. 

3-leddede. Paa hver Side 6 Øjne, hvoraf de 4 øverste saa 

nogenlunde danner et Kvadrat, Læbepalperne 2-leddede. 

Kroppens Grundfarve gullig. Pronotum med et Skjold, 

der paa hver Side viser en dyb Grube, og som i hvert 

Fald er mørkt ved Side- og Bagrand, lateralt for dette 
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Skjold findes paa hver Side et lille, mørkt, punktformet 

-Sklerit. Meso- og Metanotum hver delt i 2 Felter ved en 

Tværfure, deraf har det forreste Felt paa hver Side en 

Sklerit (Dorsalsklerit) nær Midten, det bageste Felt en til- 

svarende, samt længere ude til Siden (halvvejs ude mod 

den kirtelbærende øvre Pleuralsklerit) endnu en. Under- 

tiden kan denne laterale Dorsalsklerit være rykket saa 

langt fremefter, at den staar udfor Mellemrummet mellem 

de 2 mediane Tværrækker. Ventralt for den store, kirtel- 

bærende øvre Pleuralvorte 2 Mellemvorter, en forreste 

og en bageste. Bagkropsleddene (med Undtagelse af de 

bageste 3—4) viser paa hvert Led en enkelt Tværrække, 

bestaaende af et Par mediane Skleriter, der danner 

Længderække med Thoraxleddenes; derudenfor den kirtel- 

bærende øvre Pleuralvorte, ventralt for hvilken det mørke 

Spirakel og den mellemste Pleuralvorte. Paa Bagkroppens 

3—4 bageste Led smelter de 2 mediane Skleriter sammen 

til en uparret. Bagkroppen er ikke saa oppustet som 

Chrysomela-Typen, men dog relativt høj, højere end al- 

mindeligt indenfor den skleritbærende Larvetype. Paa 

Undersiden viser hvert Bagkropsled 1 median, uparret 

Sklerit og 1 lateral paa hver Side, nær den mediane 

(Ventralskleriter), samt yderst paa Siden en nedre Pleural- 

vorte af omtrent samme Størrelse. 

.… Lever frit paa Bladene af Pil og Poppel, en enkelt 
Art paa El. 

Forpupning paa Undersiden af et. Blad; Puppen er 
fæstet til dette med Bagkropsspidsen, der forbliver stik- 
kende i den gamle Larvehud, saa den hænger med Ho- 
vedet nedad. 2 

Oversigt over Arterne. 

1 Pronotum= heles ore SES RES At, saliceti. 
Pronotum i hvert Fald lyst i Midten......... 2 

2. De mediane Skleriter smeltet sammen fil en 
z uparret paa 6.—9. Bagkropsled............. 3: 

De mediane Skleriter smeltet sammen til en 

uparret påa 7.—9. Bagkropsléd SYRER ENE sc 4. 
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3. Pronotums 2 mørke Sidepartier forbundet bag- 
til med en mørk Tværlinie.............. populi. 

Pronotums 2 mørke Sidepletter ikke indbyrdes 
forbundne ARTE tremulae og cupreum. 

4, Meso- og Metanotums laterale Sklerit stor.. aeneum. 
Meso- og Metanotums laterale Sklerit lille, ved 

dens Side staar et lille, mørkt Punkt ... collare. 

1. M.populi L. (Fig. 11). Gullig hvid med sort Hoved 

og Ben og relativt smaa Skleriter og Vorter, saaledes at 

den lyse Grundfarve bliver særlig dominerende. Prono- 

tums Skjold kun mørkfarvet i en stor, rundagtig Sideplet 

paa hver Side og en forbindende Tværlinie mellem disses 

bageste Del. Bagkroppens mediane Skleriter smeltet sam- 

men til en uparret paa 6.—9. Bagkropsled. Længde 13 mm. 

Lever paa Poppel, sjældnere paa Pil, og æder store 
Huller i Bladene eller skeletterer dem helt. — I tysk 
Folkemedicin anvendes kvasede Larver af denne Årt til 
Indgnidning af Tandkødet som Middel mod Tandpine — 
maaske paa Grund af Salicylsyreudskillelsen fra Pleural- 
vorterne. ; 

2. M. tremulae Fabr. Gullig hvid med sortebrunt 

Hoved og brune Ben, Skleriter og Vorter. Skleriter og 

Vorter er forholdsvis. meget større end hos populi, Bag- 

kroppens dorsale Skleriter tydeligt mørkere langs Skle- 

ritens tværgaaende Midtlinie. Pronotum lysebrunt over det 

hele med mørke Sidepartier, der ikke er forbundne ind- 

byrdes. Bagkroppens mediane Skleriter smeltet sammen 

til en uparret paa 6.—9. Bagkropsled. Længde 9 mm. 

Lever paa Bladene af Poppel, sjældnere Pil. 

3. M. cupreum Fabr. Angives at have mælkehvid - 

Grundfarve med sorte Vorter og Skleriter. Pronotum kun 

sort i de dybe Sidegruber. Længde 13 mm. 

Lever paa Salix fragilis. 

4. M. aeneum L. Hovedet skinnende sort. Pronotum 

graagulligt med 2 store, sorte Sidepletter. Resten af Krop- 



333 

pen blegsort, blandet med graat, med sorte Skleriter og 

Vorter. Undersiden graalig lys, næsten ensfarvet, da Bug- 

skleriterne er meget svagt kitiniserede. Bagkroppens Ryg- 

skleriter store, tydeligt mørkere langs Skleritens tvær- 

gaaende Midtlinie. Uparrede Rygskleriter findes kun paa 

7.—9. Bagkropsled. Længde 9 mm. 

Lever paa Bladene af El. 

5. M. collare L. Hovedet brunsort. Pronotum gul- 

ligt med 2 sorte Sidepletter. Resten af Kroppen lys med 

brune Vorter og Skleriter, der ogsaa er tydelige paa Un- 

dersiden. Bagkroppens Rygskleriter store, tydelig mørkere 

" langs Skleritens tværgaaende Midtlinie. Uparrede Midt- 

skleriter findes kun paa 7.—9. Bagkropsled. Længde 8 mm. 

Lever paa Bladene af Pil, især Salix repens. 

6. M, saliceti Weise. Hovedet sort. Pronotum helt 

sort. Kroppen med et sortagtigt Anstrøg over det hele, 

med sorte Vorter og Skleriter. Bagkroppens Rygskleriter 

store, tydeligt mørkest langs Skleritens tværgaaende Midt- 

linie. Uparrede Midtskleriter findes paa 6.—9. Led. Længde 

.10 mm. 

" Lever paa forskellige Arter Pil og Poppel. Kan op- 
træde skadeligt paa Kulturer af unge Pileplanter, der helt 
kan afløves. 

Phytodecta Kirby 

Indenfor denne Slægt findes 2 Larvetyper, en ganske 

bleg, uden tydelige Skleriter, Kirtelvorterne ogsaa blege, 

og en skleritbærende med mørke Skleriter og Vorter. Den 

følgende Beskrivelse gælder specielt den skleritbærende 

Type, men den blege Type er kun at betragte som en af- 

bleget Form af denne. ag 

Hovedet er mørkt, skinnende, besat med temmelig 

lange, krumme Haar og med en. fordybet, skarp Længde- 

linie. Hvor denne naar det velafgrænsede Clypeus, findes 

ES 
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paa hver Side et dybt indstukket Punkt, og 2—3 lignende 

Punkter findes paa hver Side af Panden. Panden paa hver 

Side desuden med en større eller mindre, uregelmæssig, 

flad Grube. Paa hver Side 6 Øjne, hvoraf de øverste 4 

staar i en Rhombe, Antennerne 3-leddede. Læbepalperne 

3-leddede. 

Pronotum foroven dækket af et mørkere eller lysere 

Skjold. Meso- og Metanotum saavel som de første 7—8 

Fig. 12. Larve af Phytodecta. viminalis. 

Bagkropsleds Overside ved en Tværfure hver delt i et 

forreste og et bageste Felt, hvis Udstyr er forskelligt hos 

de forskellige kendte Arter. Yderst ude paa Siden viser 

de to bageste Thoraxled en stor, øvre Pleuralvorte, men 

her uden nogen Kirtel. aabnende sig paa Spidsen. Bag- 

kropsleddenes øvre Pleuralvorte er ligeledes tydelig og 

fremtrædende, men ligeledes uden Kirtel. ART: 

Lever frit paa Bladene af Næringsplanten, især paa. 
Bladundersiden. : 

Forpupning i Jorden. 

Oversigt over Arterne. 

1. Kropleddenes Overside med tydelige, isolerede 
mørke Skleriter paa lysere Grund.......…. PA 
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Kropleddene uden isolerede Skleriter......... 3. 
. 2. Undersiden uden isolerede Skleriter, højst er 

den nærmeste Omegn om de enkelte Børster 
MØRK ave FED ASEAN SE SS SEES oe rufipes. 

Undersiden med tydelige Skleriter..... viminalis. 
3. Undersiden med tydelige, børstebærende Punk- 

ferspaae hvert le US SR ERE RESENS olivacea. 
Undersiden tilsyneladende nøgen............ 

FONDE RSD EN ENDS frys BELT seere ko es quinquepunctata. 

1. Ph. viminalis L. (Fig. 12). Grundfarven brunlig, 

forneden blegbrunlig, Oversiden er stærkt rynket og virker 

mat. Hovedet er skinnende sort, besat med temmelig 

lange, brunlige, krummede Haar. Pronotum er brunligt, 

" rynket, svagt skinnende, paa hver Side med 6 svage, mer 

eller mindre sammenflydende Gruber og forsynet med 

talrige, temmelig lange, krummede, brunlige Haar, især 

langs Randene. Mesonotum er delt paa tværs ved en 

Tværfure i 2 Felter, hvoraf det forreste bærer paa hver 

Side 3 ret store Skleriter i Tværrække,- det bageste paa 

hver Side 2 noget større. Yderst paa Siden ses den store, 

øvre Pleuralvorte og under den 2 mindre Mellemvorter, 

og allerforrest et lille Punkt tæt op mod det ligeledes 

lille, mørke Spirakel. Med Undtagelse af disse sidste be- 

sidder Metathorax den samme Skleritbesætning som Meso- 

thorax. Bagkropsleddene er ligeledes dorsalt tværdelt i 2 

Felter, der ligeledes bærer henholdsvis 3 og 2 Par Dor- 

salskleriter. Udenfor dem ses fortil det lille, mørke Spi- 

rakel samt et lille, mørkt Punkt, bagtil den skleritbærende, 

øvre Pleuralvorte, derunder den mere fremtrædende, 

mellemste Pleuralvorte og endnu længere nede mod Un- 

dersiden den nedre Pleuralvorte. De bageste Bagkropsleds 

Overside med fladere og mere sammenhængende Dorsal- 

skleriter. Undersiden, med ret mange Skleriter: paa hvert 

Led findes mediant en ret stor-Sklerit, og lateralt for 

denne findes fortil et mørkt Punkt og bag dette en større 

" Sklerit og endnu længere ude, halvvejs mellem den sidst- 

nævnte Sklerit og den nedre Lateralsklerit, et lille Punkt. 
Den øvre. Pleuralvorte bærer nogle temmelig lange og 

- 
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krumme, stive Haar, de øvrige Skleriter og Vorter der- 

imod kun 1—2 hver. Benene brune, Undersiden bleg. 

Længde 9 mm. 

Lever paa Pil, paa Undersiden af Bladene, der ske- 
letteres; der begyndes ved Skuddenes yngste Blade. 

2. Ph.rufipes Fabr. Stemmer i alle Hovedkarakterer 

overens med viminalis, men kendes let fra denne ved, 

at Undersiden ikke har velafgrænsede Skleriter, kun viser 

mørke Punkter omkring de enkelte Børsters Fæstesteder. 

Længde 9,5 mm. 

Lever især paa Populus tremula, men kan ogsaa fore- 
komme paa Pil, skeletterende Bladene. 

3. Ph. olivacea Forst. Smudsig hvid eller gullig 

hvid, temmelig langt og tæt behaaret. Hovedet gulligt ki- 

tiniseret, besat med hvidgule, krumme, stive Haar. Kæbe- 

palperne usædvanlig lange og slanke. 

Pronotum med svage, uregelmæssige Fordybninger 

og besat med talrige, dels lange, dels kortere, stive, tykke, 

krummede, gullige Haar. Resten af Kroppen (med Und- 

tagelse af de 2—3 bageste Bagkropsled) viser paa hvert 

Led en Tværfure, der deler Leddet i en forreste og en 

bageste Halvdel, som begge er besat med talrige, uregel- 

mæssigt anbragte, længere og kortere, bagudkrummede, 

stive, gullige Børster. Paa Siderne af Meso- og Metathorax 

findes som sædvanlig den store, øvre Pleuralvorte, neden- 

for hvilken hvert Led viser de 2 Mellemvorter, og Bag- 

kropsleddene viser paa Siderne ligeledes de typiske Vor- 

ter: en øvre, en mellemste og en "nedre Pleuralvorte,. 

hvoraf den mellemste er den mest fremtrædende. Ingen 

af dem er dog i Farve afvigende fra Resten af Kroppen. 

Paa den øvre Pleuralvorte findes en Gruppe paa 5—7 

længere og kortere Haar og ligesaa paa den tilsvarende 

paa de 2 Thoraxled. Undersiden viser tydelige Børster 

paa hvert Led, arrangeret i en uregelmæssig Tværrække. 
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Ben gullige, tyndt haarede, med Skinnebenenes Spids og 

Kloled brunlige. Længde 6 mm. 

Taget (i Tyskland) paa Genista tinctoria. 

4. Ph. quinquepunctata F. Mat, grønlig gulgraa. 

Oversiden ret flad, idet de enkelte Felter paa Kroppen er 

kun lidet hvælvede og Grænsefurerne derimellem smalle. 

Ogsaa denne Art har de to bageste Thoraxled saavelsom 

Bagkropsleddene (med Undtagelse af de sidste) delt paa 

tværs i 2 Felter, paa det forreste findes 6—8 korte, paa 

det bageste 6 meget længere Haar, anbragt i en Tvær- 

række paa hvert Felt. De korte er anbragt i omtrent ens 

" indbyrdes Afstand, medens de lange staar 2 og 2 nær- 
mere sammen, saa at der langs Rygsiden fremtræder 2 

Længderækker lange Haar og 2 Længderækker langs hver 

Side. Længde 9 mm. 

—" Lever paa Røn og Hassel. 

Phyllodecta Kirby. 

Kroppen smal, ret langstrakt, flad. Hovedet sort skin- 

nende, glat, med temmelig lange, fremadrettede Børste- 

haar. Panden dybt udhulet. Overlæben smudsig hvid. 
Følehornene 3-leddede, Læbepalperne 2-leddede. Kun 4 

tydelige Øjne, anbragt i Kvadrat. Pronotum med et skin- 

nende Skjold, der er lyst i Midten og mørkt i Sidedelene 

og her forsynet med et dybt, aragtigt Indtryk samt med 

lange Haar langs For- og Siderandene. En lille, sort Skle- 

rit udenfor Baghjørnet. Meso- og Metanotum hvert med 

en stor, mørk, kirtelbærende øvre Pleuralvorte og store, 

mørke Mellemvorter, hvoraf den forreste paa Mesothorax 

indeslutter det 1ste Spirakel. Deres Rygside som sædvan- 

lig delt i 2 Felter, hvoraf det forreste bærer 1- Par, det 

bageste 2 Par Skleriter. 1Iste Bagkropsled stemmer over- 

ens med Thoraxleddene i at vise 2 Tværrækker af dor- 

sale Skleriter, hver kun bestaaende af 1 Par, hvoraf det 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 22 
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bageste er det største. De følgende Bagkropsled har nor- 

malt kun 1 Par dorsale Skleriter (svarende til det sidst- 

nævnte Par), dog kan der paa 2. og 3. Led (undertiden 

kun paa den ene Side) findes Antydninger af et forreste 

Par. Paa 7.—9. Bagkropsled er de 2 Dorsalskleriter smeltet 

sammen til en uparret. Bagkropsleddene viser iøvrigt de 

normale, mørkt kitiniserede øvre, mellemste og nedre 

Pleuralvorter, den første kirtelbærende og særlig stor, og 

det mørke Spirakel ses mellem øvre og mellemste Pleu- 

ralvorte. Nedre Pleuralvorte er lille. Paa den midterste 

Del af Bagkropsleddenes Bugside ses den sædvanlige 

Tværrække af 3 Skleriter, hvoraf den uparrede er den 

største. Skleriter og Vorter bærer hver 1 å 2 ret lange 

Børstehaar. 

Lever paa Bladene af Pil og Poppel, som de angriber 
fra Undersiden og skeletterer. Undertiden optræder de i 
saadan Mængde, at de kan have praktisk Betydning. 

Forpupning i Jorden. 

Oversigt over Arterne. 

1. Undersiden med tydelige Smaaskleriter....... 2: 
Undersiden uplettet 5 5 SEES ASE ETAGER 4. 

2. Meso- og Metanotum saavelsom som 4.—6. Bag- 
kropsleds Overside helt mørkfarvet omkring 
og imellem Skleriterne, iøvrigt hvidlig... vitellinae. 

Anderledes Ares ieEI NE DISK så Ene Fre AEREE 3. 
3. Oversidens Grundfarve glansløs.mørk, sodagtig, 

med enflysere sulfLænsdelnie see tibialis. 
Oversidens Grundfarve olivenfarvet, en sod- 

farvet Plet findes i Ledfurerne mellem Bag- 
kropsleddene art kr NORM atrovirens. 

4. En sodfarvet Plet findes i Ledfurerne mellem 
Baokropsleddene Fr vulgatissima. 

ANderledEsS Vi AE SR GER HEE DES EEN, FeR laticollis. 

1. Ph. vitellinae L. Hovedet sort. Pronotum sort 

med smudsig hvidlig Midte, undertiden i højere Grad 

smudsigt hvidlig. Resten af Kroppen med smudsig hvid 

Grundfarve, med sortagtige Skleriter og Vorter. Meso- og 

Metathorax og 4.—6. Bagkropsled foroven sortagtig Ssværtet 
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omkring og imellem Skleriterne. Undersiden af Bagkrops- 

"leddene med en Tværrække af 3 Smaaskleriter, hvoraf de 

parrede er punktformede, den mediane en Tværstreg. 

Børstehaarene sorte eller sortebrune. Længde 7 mm. 

Paa Pil og Poppel (især Salix fragilis, purpurea og 
triandra, Populus nigra og tremula). Undertiden skadelig 
i Pilekulturer. 2 Generationer om Åaret. 

2.Ph.tibialis Suffr. Smallere og mere parallelsidet 

end vitellinae. Oversiden glansløs sodagtig over det 

hele med en lysere gullig Længdelinie. Haarene gullig 

hvide. Iøvrigt som vitellinae. Længde 7 mm. 

Lever paa Salix purpurea. 

3. Ph. atrovirens Corn. Grundfarven mørk oliven. 

Pronotum i Midten smudsig gullig med lysere Midtlinie. 

I Ledfuren mellem Bagkropsleddene findes paa Rygsiden 

en sodfarvet, udvisket Plet. Dorsalskleriterne forholdsvis 

store og brede, de gule Børster, der fæster sig derpaa, 

derimod korte og fine. Undersiden hvidlig med et sort- 

agtigt Punkt paa Siden af hvert Led nær ude ved Side- 

randen. Længde 5 mm. 

— Lever paa Populus tremula. 

4.Ph. vulgatissima L. Kroppen bagtil særlig meget 

afsmalnet. De yngre Larver er (med Undtagelse af Hoved 

og Skleriter, der er sorte) gullig hvide, men senere æn- 

" drer det sig betydeligt, idet hele Oversiden bliver næsten 

sort, mat, med olivengrøn Midtlinie, hvad der stikker 

stærkt af mod den rent hvide Farve paa Undersiden, hvis 

Kanter ses ovenfra, og mod den lyse Behaaring. Kort før 

Forpupningen er Farven i Almindelighed ben fortrinsvis 

gullig hvid. - 

Hovedet sort med brunligt Clypeus, paa Issen nogle 

brunlige Børstehaar. Pronotum er sortagtigt imod Siderne 

og her grovt punkteret, lysere i Midten. Den punktformede 

ØE - 
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Sklerit udenfor Pronotums Sider næsten udvisket. Meso- 

og Metanotum rent gullig hvide. Pleuralvorterne større 

og uformeligere end hos de andre Arter. Paa Bagkroppen 

er Dorsalskleriterne forholdsvis store, og den kirtelbærende 

øvre Pleuralvorte bliver større og større bagtil paa Bag- 

kroppen. Omegnen om denne øvre Pleuralvorte er sod- 

farvet, og en lignende farvet Tværplet findes i Ledfurerne 

foran Dorsalskleriterne. Haarene er længere og lysere 

end hos de andre Arter. Undersiden rent gullig hvid 

uden mørke Skleriter. Benene smudsigt gule med rød- 

brunt Kloled. 

Lever paa Salix caprea og maaske andre Salix-Arter. 

5. Ph. laticollis Suffr. Optræder i 2 Former: 

Den ene fremviser de normale mørkfarvede Rygskle- 

riter og Pleuralvorter, der her staar paa sodagtig Grund. 

Bagkroppen med en lys, median Længdelinie. Benene 

gulbrune med sorte Led, haarede, ved Roden med en 

sortagtig Sideplet. Kløerne rødbrune. Undersiden ens- 

formet gullig hvid. 

Den anden Form, der kan optræde i samme Larve- 

kuld som den normalfarvede, har gul Grundfarve, og alle 

de dorsale Skleriter paa Meso- og Metanotum. og paa 

1.—8. Bagkropsled er ganske utydelige, skinnende gule. 

Derimod er Pleuralvorterne og 9. Leds 2 dorsale Skleriter 

sorte og danner sammen med Pronotums sorte Sidepar- 

tier en sort Ramme omkring den lyse Ryg. Bagkroppens 

nedre Pleuralvorte gul. Ben og Underside iøvrigt som 

hos den normalfarvede Form. 

Lever paa Populus tremula og alba. 

Hydrothassa Thoms. 

Kroppen bred, kun lidet hvælvet. I Begyndelsen er 

Farven næsten helt sort; som voksen har Larven foroven 

en sortladen Farve med smudsig gule Ledrande, forneden 

er den smudsig graagul. 
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Hovedet er lille, rundt, sort, skinnende, Panden med 

.et dybt Indtryk, punkteret i og omkring dette Indtryk, og 

påa sin forreste Del besat med korte, fine, udstaaende 

Børstehaar. 

Pronotum hvælvet, paa hver Side med en temmelig 

dyb Grube, paa hvis Yderrand der staar 3—4 udstaaende 

Børstehaar. Meso- og Metanotum med kirtelbærende, mør- 

kere, øvre Pleuralvorte og de 2 normale (ligeledes mørke) 

Mellemvorter derunder. Deres Overside med et forreste 

Felt med kun 1 Par Smaaskleriter og et bageste med 2 

Par, hvoraf det yderste er anbragt nær ude ved Pleural- 

vorten. Paa 1.—6. Bagkropsled findes dorsalt en enkelt 

Tværrække med kun 1 Par Skleriter, til Siden en kirtel- 

bærende, øvre Pleuralvorte, en stor, mellemste Pleural- 

vorte og nede paa Undersiden en nedre Pleuralvorte samt 

inde paa Ventralfladen en Tværrække paa 3 ret store 

Skleriter. Vorter og Skleriter er hver besat med 1 å 2 

gullige Børster, der er længst paa Ryg og Sider. Benene 

mørkebrune, kun hvidlige i Spidsen bag Kloen. Længde 

5,5 mm. : 

Larverne af de 3 Arter: aucta Fabr., marginella L. 
og hannoverana Fabr. ligner hinanden til Forveksling. 
De lever alle påa Ranunculaceer, aucta.og marginella 
paa Slægten Ranunculus, marginella og hannoverana 
desuden paa Caltha palustris. I hvert Fald aucta lever 
ikke blot paa Løvbladene, men gaar ogsaa op i Blomsterne, 
hvori de æder Støvbærere og Støvvej. 

Prasocuris Latr. 

… Hovedet sort, skinnende, besat med nogle brune Haar. 

Paa Issen med en dyb Længdefure, der fortil paa Panden 

ender i en Grube eller et af flere Gruber dannet Indtryk. 

Følehornene 3-leddede, 2. Led i Spidsen med en kort, 

tornformet Sansetap. 6 Øjne, hvoraf de 4 øverste staar i 

Firkant. Læbepalperne 2-leddede. 

—… Kroppen langstrakt, fladtrykt, foroven mørkfarvet over 

det hele paa Grund af mørke Smaakorn, forneden lysere. 

== 
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Pronotum skinnende, mørkt, med fin, lys Midtlinie, grube- 

formet fordybet paa Midten og med korte, brunlige Haar. 

Den opkrammede Forrand mat og fint rynket. Mellem- 

og Bagbrystet delt paa tværs i 2 Felter ved en Tværlinie, 

der — som saa ofte hos Bladbillelarverne — er prokon- 

kav og til Siderne ender nær Leddets Forhjørne. Hvert 

Felt har et meget svagt afsat, ubetydelig mere skinnende, 

lille Tuberkelpar paa de Steder, hvor man ellers vilde 

vente at finde Skleriter. Yderst paa Siden findes den øvre 
Pleuralvorte, hvis Kirtel almindeligvis er til Stede, men 

som ogsaa synes undertiden at kunne mangle. Under 

denne ses de 2 almindelige Mellemvorter, der over det 

hele er lige saa mørkfarvede som Oversiden. Bagkrops- 

leddenes Overside (med Undtagelse af det 8.—9.) er lige- 

ledes ved en Tværfure tvedelt i 2 Felter, der er udstyrede 

med lignende utydelige Tuberkelpar og bærer udadtil den 

kirtelbærende, øvre Pleuralvorte samt nedenfor denne den 

større, mellemste Pleuralvorte, der er anbragt lige i 

Grænselinien mellem den mørke Rygfarve og den lysere 

Bug. Foran den nævnte Tværfures yderste Del ses en 

. kort punkt- eller stregformet Fordybning.. Paa den lyse 

Underside ses de 3 almindelige Sternalskleriter samt ude 

til Siden den nedre Pleuralvorte paa hvert Led, Vorter 

og Skleriter besat med 2—3 korte Børster. Benene brun- 

sorte med hvidlig Skinnebensspids. 

Forpupning i Næringsplantens Stængel. 

Oversigt over Arterne. 

1. Indtrykket foran Bagkropsleddenes yderste Del 
StrES FOT MENTER PÆNERE NE LEDER phellandrii.- 

Indtrykket foran Bagkropsleddenes Tværfures 
"yderste Del kun punktformet (kun tydeligt 
hossdet levende Dyn) ES ENDEN BARRE junci. 

1. Pr.fphellandrii L. Farven foroven sortebrun 

med svagt grønligt Skær, forneden gullig brun. Længde 

8,25,;mm. 
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Lever inde i Stænglerne af Oenanthe aquatica, Cicuta 
virosa, Caltha palustris og andre Sumpplanter. 

2. Pr. junci Brahm. Farven foroven sort (sjældent 

lysere), forneden brunlig. Længde 6,5 mm. 

Larven sidder i Modsætning til foregaaende udenpaa 
Næringsplanten . (Veronica beccabunga). Siddende paa 
Undersiden af Bladene begnaver den Bladet, saa kun den 
øvre Epidermis bliver tilbage. 

Phaedon Latr. 

Kroppen noget nedtrykt. Oversidens Grundfarve lys 

eller mørk, mat, men altid med skinnende, mørke Skle- 

riter og Vorter. Undersiden lys. 

Hovedet er rundagtigt, sort, glat og stærkt skinnende, 

behaaret. Følehornene 3-leddede, paa Spidsen af 2. Led 

en stor Sansetap af Størrelse som 3. Led. Panden med 2 

dybe Gruber. Issens Midtlinie fordybet. Af de 6 Øjne 

staar de 4 øverste i Trapez. 
Pronotums Skjold mere eller mindre mørkfarvet, paa 

hver Side med et temmelig dybt Tværindtryk og med 

Børster anbragt langs Randene. Meso- og Metanotum hver 

tvedelt i 2 Felter, hvoraf det forreste bærer et Par mørke 

Skleriter nær Midten, det bageste Felt foruden et Par til- 

svarende mediane ogsaa et Par længere ude til Siden. 

Længst ude paa Siden den store, kirtelbærende Vorte, 

hvis Kirtel i udkrænget Tilstand er usædvanlig langstrakt, 

"og derunder de 2 smaa Mellemvorter. Hvert af de 7 for- 

reste Bagkropsleds Overside har paa hver Side en mørk, 

kirtelbærende, øvre Pleuralvorte, og Rygsiden mellem 

disse 2 Vorter bærer et Par store, mørke Skleriter, der 

staar i Længderække med Thoraxleddenes mediane. Ven- 

tralt for Kirtelvorten ses det lille, mørke Spirakel, den 

" stærkt fremtrædende, mellemste Pleuralvorte og yderst 

paa Undersiden den nedre Pleuralvorte. Undersiden af 

hvert Led med en Tværrække paa 3 smaa Skleriter. De 
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enkelte Vorter og Skleriter med 1 eller 2 Haar hver. 

Benene mørke med lyse Ledhuder og Underside. 

Lever frit paa Værtplantens Blade. 
Forpupning i Jorden. 

Oversigt over de kendte Arter. 

1. Bagkropsleddene kun det ene Par dorsale Skle- 
FEER ES ES REE Sne ease AES HERR SEn ed cochleariae. 

Bagkropsleddene desuden ved Forranden med 
en Tværrække af 4 SA DIKE Skleriter 

1. Ph. cochleariae Fabr. Grundfarven graalig, Ho- 

vedet og Benene sorte, Vorter og Skleriter graasorte, Ryg- 

siden mellem Skleriterne mer eller mindre sværtet. Ho- 

vedet med enkelte lange, hvidlige Haar. Pronotum paa 

hver Side med ca. 5 smaabitte, punktformede Tuberkler, 

hver besat med et langt, hvidligt Haar. Oversidens Tu- 

berkler og Vorter paa de 2 følgende Thoraxled og Bag- 

kropsleddene hver med 1 langt, hvidt Haar, mellemste 

Pleuralvorte med 2 Haar. 8. og 9. Bagkropsled med sam- 

mensmeltede Dorsalskleriter. Længde 6 mm. 

Lever paa fugtige Steder, især paa Korsblomstrede 
(Nasturtium, Cardamine, Cochlearia officinalis), men og- 
saa paa Veronica beccabunga. I Sverige har den desuden 
vist sig som Skadedyr paa Kulturvækster: Kaalroer, Beder 
og især Peberrod. Bladene angribes. fra Undersiden, og 
almindeligvis lades Oversidens Epidermis urørt; ved stær- 
kere Angreb ædes der dog Huller helt igennem Bladene, 
der kommer til at ligne et Sold, eller Størstedelen af 
Bladsubstansen ædes bort. 

2. Ph. armoraciae Th. Grundfarven variabel, snart. 

næsten sort, snart mer eller mindre gullig, med skin- 

nende sort Hoved, Ben, Skleriter og Vorter. Undersiden 

altid gullig. Hovedet med korte, fremadrettede, i Spidsen 

krummede, sortebrune Haar. Pronotum nær Sideranden 

med en stor Tuberkel, der bærer 2—3 divergerende Haar- 

børster. Skleriter og Vorter paa de øvrige Led ligeledes 
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"hver med 2—3 divergerende, sortebrune Børstehaar. Bag- 

.kropsleddene nær Forranden med en ekstra Række af 4 

smaa Skleriter. Længde 6,5 mm. 

Lever paa Bladene af Veronica beccabunga, hvor der 
ædes Smaahuller helt igennem Bladene. 

Galeruca Geoffr. 

Hovedet skinnende sort, Kroppens Overside sort, 

Undersiden smudsiggrøn. Pronotum med et skinnende 

sort Skjold, med et Par Tværrækker hvidlige Haar. 

Rygsiden af Meso- og Metanotum og 1.—8. Bagkrops- 

led er hver tvedelt i 2 Felter, hvoraf det forreste bærer 

2 Par, det bageste 3 Par skinnende sorte Skleriter, og 

udenfor dem kommer paa de 2 Brystled den øvre (ikke- 

kirtelbærende) Pleuralvorte, det meget lille, mørke Spi- 

rakel, mellemste og nedre Pleuralvorte. Vorter og Skle- 

riter er her ikke til at skelne fra hinanden, de er ens og 

løber foroven ud i en temmelig langstrakt, papilagtig, 

blød Vorte, der bærer et Knippe stjerneformet stillede, 

hvidlige Haar. Bagkropsleddenes Underside er ligeledes 

hver delt i 2 Felter, hvoraf det forreste bærer en enkelt 

median, ret bred Sklerit, det bageste 4 mindre, anbragt 

længere ude til Siden. 9. Bagkropsled stærkt reduceret. 

Længde 12 mm. 

Af de enkelte Arter, der ikke er til at skelne fra hin- 
anden, lever G.tanaceti paa Bladene af Achillea mille- 
folium, Centaurea jacea, Cardamine pratensis, Cerastium, 

- Nasturtium 0. a. lave Planter, G. pomonae Scop. paa 
Rodbladene af Centaurea jacea, Cirsium palustre, Succisa 
m. m. og G.laticollis Sahlb. paa Thalictrum flavum og 
Aconitum. 

Forpupningen finder Sted i Jorden. 

Lochmaea Weise. 

» FE stutaralis Thoms. Hovedet er skinnende sort. 

Kun 1 OQOcel paa hver Side. Kroppen cylindrisk, blegt 

- 
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gullig graa, sparsomt besat med opstaaende, brungraa 

Haar. Pronotum med en stor, grovt punkteret Tværgrube 

påa hver Side. De 2 andre Brystled foroven delt paa tværs 

i 2 Felter, hvoraf det forreste i Midten har en bredere, 

voldagtig Sklerit og en rund Smaasklerit til hver Side 

derfor, det bageste Felt i Midten en smallere Midtsklerit 

og 2 Smaaskleriter paa hver Side deraf. Paa Bagkrops- 

leddene viser Midtskleriten paa bageste Felt Antydning 

af Tvedeling paa langs. 8. Bagkropsled har dog kun 1 Par 
Sideskleriter (ligesom forreste Felt). Længde 7 mm. 

Lever paa Lyng (saavel Erica som Calluna). 
Forpupning i jorden. 

2. L. capreae L. Angives at ligne Melasoma po- 

puli-Larven, blot at være mindre, ubetydelig fladere, 

have relativt kortere Ben og ved, at Vorter og Skleriter 

er mindre og derfor længere fierhede REDDES og flyder 

ikke sammen paa de sidste Led. 

Lever paa Pil og Birk, æder Huller i Bladene og 
skeletterer dem, ædende dem fra Undersiden. Angrebet 
begynder i Almindelighed paa de unge Blade nær Skud- 
spidsen, især paa Sideskuddene, og først derpaa gaar de 
i Lag med de nedenfor siddende Blade. 

Forpupning i Jorden. 

Galerucella Groen 

Hovedet lille, skinnende sort. Panden med et bredt, 

dybt Indtryk. Pronotum, med et mørkt Skjold med smal, 

lys Midtlinie og til Siden for dette Skjold en temmelig 

stor, skleritklædt Vorte. Alle de følgende Led er lyse 

med mørke Skleriter og Vorter og ved en Tværfure delt 

i 2 Felter; Meso- og Metanotum viser i forreste Felt 

2 Par Skleriter, i bageste Felt 1—2 Par, langs Midtlinien 

er de mediane Skleriter kun adskilt ved en smal, lys 

Længdelinie (Fortsættelsen af den paa Pronotum), og der- 

udenfor findes de 2 Mellemvorter, hvoraf den forreste 
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paa Mesothorax bærer Spiraklet. 1.—8. Bagkropsled har 

foroven brede, upårrede Skleriter langs Midten af de 2 

Felter og derudenfor mindre; i forreste Felt er der saa- 

ledes i alt 3—5 Skleriter (naar der er 5, er det yderste 

Par Spirakelskleriterne), i bageste 3—5, det yderste Par 

svarende til øverste Pleuralvorte, der her ikke er mere 

fremtrædende end de dorsale Skleriter og ikke kirtel- 

bærende. Udenfor dem ses hos Formerne med 3 Skleriter 

i forreste Række det lille Spirakel og nedenfor dette den 

mellemste og den nederste Pleuralvorte. Undersiden med 

1 eller 3 Skleriter paa hvert Led, hvoraf da den midterste 

er størst. 9. Bagkropsled med et Skjold, der dækker hele 

-Rygsiden. Benene mørke med lysere Ledhude og lys 

Underside. 

Larverne lever frit paa Næringsplantens Blade. 
Forpupning i Jorden. 

Oversigt over de kendte Larver. 

1. Meso- og Metanotum i bageste Felt med 2 Par 
KE dorsale' Skle rifter FARE SL ERE as KA vibdburni- 
Meso- og Metanotum i bageste Felt kun med 
IRB Slette PA AES Sax" syd BE EET ag 2 

2. Undersiden kun. med median Sklerit paa hvert 
REE Ed KAR REDE EDER 0 LANDE SE nymphaeae. 
Undersiden med 3 Skleriter paa hvert Led.. lineola. 

IÆGCGAvibureni Payk. Grundfarven gulliggrøn, med 

Hoved, Ben, Vorter og Skleriter sorte. Pronotum ret lyst 

med spredte, sorte Punkter og sorte Haar. Bagkropsled- 

"dene i forreste Felt med 3 Skleriter, bageste med 5, og 

en særlig lille Spirakelsklerit længere nede paa Siden. 

De uparrede Dorsalskleriter og mellemste Pleuralvorter 

med 2 korte, sorte Haar, de øvrige kun med et enkelt. 

Afstanden mellem de enkelte Vorter og Skleriter er rela- 
tivt større end hos de følgende 2 Arter, saaledes at Over- 

" siden gør et lysere Indtryk paa Grund af de mere domi- 

nerende lyse Mellemrum. Bagkropsleddenes Underside 

med 3 tydelige Skleriter paa hver. Længde 7 mm. 

- 
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Lever paa Viburnum opulus, saavel den vildtvoksende 
som den dyrkede Snebolle, hvis. Blade den gennemhuller 
og skeletterer. 

2. L. nymphaéae L. (Fig. 13). Grundfarven gullig- 
grøn, men den ses ikke paa Oversiden, fordi de enkelte 

OD 
SETE ) 
VALULDE 

Fis FS: Larve af Galeru- 
cella nymphaeae. 

3. G. lineola Fabr. 

Skleriter og Vorter er saa store, 

at de kun er adskilt fra hin- 

anden ved meget smalle Mellem- 

rum. Pronotum helt mørk (med 
lys Midtlinie). Paa Meso- og Meta- 

notums bageste Felt er de 2 Skle- 

riter paa hver Side af Midtlinien 

hver især smeltet sammen til 

en enkelt. Bagkropsleddene i for- 

reste Felt med 5 Skleriter, hvoraf 

det yderste Par indeholder Spi- 

" raklerne, i bageste Felt kun med 
3. De uparrede Skleriter er be- 

klædt med 4—6 ganske smaa- 
bitte Børster; kun paa mellemste 

Pleuralvorte er Børsterne læn- 

gere. Undersiden lys, idet den 

mediane Sklerit paa Leddene er 

lille og ret lys, og de laterale 

Skleriter er forsvundne, paa deres 

Plads staar kun et lille Haar. 

Længde 10 mm. 

Lever paa Oversiden af Svøm- 
mebladene af Aakander (Nym- 
phaea alba og Nuphar luteum)- 
samt paa Polygonum amphibium | 
og Comarum. Ved Gnavningen 
iBladsubstansen lades den nedre 
Epidermis urørt. 

Grundfarven brunliggul eller | 

grønliggul; iøvrigt stemmer den overens med G.nym- 
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phaeae ved de store Skleriter og Vorter, hvis Tal og Ord- 

ning er den samme; Oversiden hos denne Art er da og- 

saa næsten helt mørk og Undersiden ganske lys, kun er 

hos denne Art de laterale Skleriter paa Bagkropsleddene 

tydelige, omend smaa. Larven bevæger sig maaleragtigt. 

Længde 9 mm. 

Lever paa Bladene af Pil og El, som.den skeletterer. 

Sermylassa Reitter. 

1. S. halensis L. Grundfarven gullig hvid med mør- 

kere Hoved, Pronotum, Ben, Vorter og Skleriter. Alle 

disse mørkere farvede Partier er hos den unge Larve 

- næsten sorte, men jo ældre Larven bliver, des lysere 

bliver de; hos den fuldvoksne Larve er de skinnende gule. 

Hovedet er brunligt behaaret. Kindbakkerne er 4-spid- 

sede,. 1. Spids mindst, 2. størst. Læbepalperne er 2-led- 

dede. Pronotums Skjold langs Midtlinien med en smal, 

lys Midtlinie; udenfor dette Skjold findes 2 mindre Skle- 

riter, idet Mesonotums forreste (spirakelbærende) Mellem- 

vorte er rykket over paa Prothorax. Paa Meso- og Meta- 

notum bærer hver af de 2 Felter, hvori de er delt, 2 Par 

Dorsalskleriter, udenfor hvilke den store (ikke kirtelbæ- 

rende) øvre Pleuralvorte findes; nedenfor denne findes 

paa Mesothorax kun 1 Mellemvorte, paa Metathorax de 

sædvanlige 2. 1.—8. Bagkropsled er paa Rygsiden ved 2 

Tværfurer hver delt i 3 Felter, hvoraf det forreste og det 

bageste er de oprindelige, hvorindimellem det mellemste 

er skudt. Baade forreste og bageste Tværfelt bærer hver 

en bredere median og udenfor den 2 Par mindre Skle- 

riter, altsaa ialt 5 paa hvert Felt. De 2 Par laterale Skle- 

riter er anbragt længere ude til Siden paa det forreste 

Felt end paa det bageste, saa at Spiraklet kommer til at 

staa lige bag det yderste Par paa forreste Felt. Nedenfor 

- Spiraklet kommer den tydeligt hvælvede mellemste og 

"nedre Pleuralvorte. Imellem de 2 Felter er som sagt ind- 

skudt et Mellemfelt, bestaaende af 2 Smaaskleriter, an- 

== 
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bragt ud for Enderne af de mediane, uparrede Skleriter 

paa de 2 andre Felter. Undersiden af Bagkropsleddene 

delt i 2-Felter, det forreste med. 3 Skleriter, hvoraf den 

midterste er størst,. det bageste med 2 Skleriter af Stør- 

relse som den mediane foran. Ben mørke med lysere 

Ledhude. Længde 10 mm. 

Lever paa Galium-Arter (G. verum, mollugo m. fl.). 
Forpupning i Jorden. 

Agelastica Redtb. 

1. A. alni L. Fladtrykt, men forholdsvis langstrakt. 

Hovedet fladt. 1 Øje paa hver Side. Grundfarven er grøn- 

lig sort med Hoved, Pronotums Skjold (i hvert Fald i 

Midten), Vorter og Skleriter samt Ben mørkere, skin- 

nende. Meso- og Metanotum hvert delt i 2 Felter og med 

2 Par .dorsale Skleriter, hvoraf de mediane kun er skilt 

ved den hvidlige Midtlinie, som ogsaa gennemsætter Pro- 

notums Skjold. Udenfor den findes som sædvanlig den 

store, øvre Pleuralvorte og derunder de 2 Mellemvorter. 

De forreste 8 Bagkropsled ligeledes tvedelt. Forreste Felt 

med en bred, median Sklerit og undertiden en lille, punkt- 

formet Sklerit paa hver Side derudenfor. Bageste Felt 

ligeledes med en median, bred Sklerit og påa hver Side 

deraf 1—2 smaa, punktformede Skleriter, der, naar de 

begge er til Stede, er anbragt den ene foran den anden. 

Udenfor disse dorsale Skleriter findes den lille, men 
fremstaaende, øvre Pleuralvorte, der er forsynet med en 

lille, udkrængelig Kirtelsæk (om det samme gælder de 

større Vorter paa Thoraxleddene, vides ikke). Mellemste 

og nedre Pleuralvorte er ligeledes tydelige. Undersiden 

med tvedelte Bagkropsled, hvoraf der paa det bageste 

Felt findes et Par utydelige Smaaskleriter. 9. Bagkrops- 

led med et Skjold, der dækker hele Oversiden. Benene 

mørke med lysere Ledhude og Underside. Længde 11— 

12 mm. 
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Paa Bladene af El, sjældnere af Hassel. Kan optræde 
skadeligt ved at skelettere de unge Planters Blade fuld- 
stændigt. 

Forpupning i Jorden umiddelbart under Overfladen. 

Phyllobrotica Redtb. 

1. Ph. quadrimaculata L. Grundfarven er lyst 

gullig, og da Skleriter og Vorter ogsaa er gule, omend 

skinnende, gør hele Larven et blegt Indtryk. Hovedet 

mørkfarvet. Alle Bagkropsled er tredelte paa tværs, og 

alle tre Felter bærer en median, uparret, dorsal Sklerit. 

Forreste og bageste Felt har paa Siden af den brede, 

uparrede Dorsalsklerit 2 mindre laterale Skleriter (hvoraf 

den bageste Rækkes yderste svarer til øvre Pleuralvorte). 

Oversiden af 9. Bagkropsled helt dækket af et tydeligt, 

gult Haleskjold. Længden af den langstrakte, cylindriske 

Krop er 13 mm. , 

I Jorden ved Scutellaria galericulata, paa hvis Rødder 
den lever. 

 Forpupning i Jorden. 

Mniophila Steph. 

- I. Mn. muscorum Koch. Larven angives at være 

orangegul med Hoved, Pronotum og Ben sorte, nøgen, 

fladtrykt og udbugtet paa Leddenes Sider. Længde 3,3 mm. 

Den skal leve i en kort, slynget Gangmine paa Plan- 
tago lanceolata og media (samt Teucrium scorodonia og 

- Digitalis purpurea). 
Forpupning i Jorden. 

Hermaeophaga. Foudr. 

1. H.mercurialis Fabr. Hovedet rundagtigt, lyse- 

brunt med mørkere Rande og en mørkere, median Længde- 

" linie, paa hver Side af Panden med en Grube. Kindbak- 

kerne med kun 2—3 stumpe Tænder. | 

" Kroppen er hvid og valseformet. Pronotum glat og 

ES: 
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viser paa hver Side en utydelig Grube, de øvrige Krop- 

led med flade, skinnende, rundagtige Smaaskleriter, der 

staar i Tværrækker, tydeligst paa de forreste Led og af- 

tagende i. Tydelighed bagtil; dog er Pleuralskleriterne 

tydelige gennem hele Kroppens Længde. Alle Skleriterne 

bærer udstaaende, brunlige Haar. 9. Led er trukket ud i 

et glat, afrundet Fremspring, der bagtil og ved Siderne 

er begrænset af en (halvcirkelformet) Randvold, der i 

Midten er lavest, saa der her bliver en lille Bugt; inden- 

for Randvolden viser den glatte Flade nogle utydelige, 

svage Fordybninger. Længde 5—6 mm. 

Lever i Jorden ved Mercurialis perennis, paa hvis 
Rodstok den gnaver. 

Forpupning i en Hule i Jorden. 

Podagrica Foudr. 

1. P. fuscicornis L. Hovedet blegt, brunliggult, 

nærmest firkantet. Overlæbens omtrent halvcirkelformede 

Forrand forsynet med 12 bevægelige, tandagtige Børster. 

Øjne mangler. Kindbakkerne-i Spidsen 4-tandede og nær 

Basis med yderligere 4 tætstillede, næsten børsteformede 

Smaatænder. 

Kroppen blegbrunlig, valseformet, uden ma, Sklerit- 

fortykkelser. 9. Led foroven med et lysebrunt skinnende 

Haleskjold, der bagtil løber ud i 2 brede, opadkrummede 

Endetorne. Ben bleggule. Længde 11 mm. : 

Den lever paa Malva og Althaea, gnaver først paa 
Rodhalsens bløde Bark, men gnaver sig derpaa ind i 
Marven, hvor den lever Resten af Larvetiden. Da der ofte 
optræder flere Larver sammen, kan de tilsidst ganske mir 
hule Plantens Rodhalsparti. 

Forpupning i en Hule i Jorden. 

Mantura Steph. 

Larverne af denne Slægt er ikke beskrevet, men det 

vides, at M.chrysanthemi Koch og M. obtusata Gyll. 
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minerer i. Blade af Rumex-Arter, især R. acetosa, og M. 

rustica L. i Blade af Rheum og Polygonum aviculare. 

Chaetocnema Steph. 

Om Larven til Ch. concinna Marsh. vides det, at 

den baade i Kropform og Haarklædning er forskellig fra 

Phyllotreta-Arterne, og at den 

minerer i Bladene af Polygonum 

(og maaske Rheum). 

Haltica Mull. 

Kroppen spoleformet langstrakt. 

Hovedet mørkt, Kroppen bleg eller - 

” mørk, tyndt behaaret, idet der fæster 

sig 1—2 Børster paa de Smaaskle- 

riter, der findes paa Leddene. Der 

er et mørkt Skjold paa Pronotum og 
paa 9. Bagkropsled (Haleskjoldet); de 

øvrige Led med mørke Smaaskle- 

riter, paa hvert Led ordnede i 2 

Tværrækker, hver med en uparret, 

bred Sklerit i Midten (dog paa Meso- 

og Metanotum i Midten delt i 2 ved 

en fin, lys Længdelinie). De to 

Brystled viser 2—4 dorsale Skleriter 

i forreste Felt og 4 i bageste, samt 
yderst mod Siden en større, øvre 

Pleuralsklerit. Bagkropsleddene har 

5 dorsale. Skleriter i hver Tvær- 

række med Undtagelse af 8. Bag- 

kropsleds bageste Række, der kun 

bestaar af 3. Ogsaa Bagkropsleddene 
viser ude paa Siden en øvre Pleuralsklerit, der dog er 

mindre end paa Thoraxleddene, og ovenfor denne ses det 

mørke Spirakel. Ogsaa Undersiden med mørke Skleriter. 

Larverne lever frit paa Næringsplantens Blade. 

Victor Hansen: Bladbiller m.v. ; | 23 

Fig. 14. Larve af Haltica 
oleracea. (Efter Kemner). 
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Oversigt over de kendte Arter. 

1. Meso- og Metanotum med 2 Par dorsale Skle- 
pitersimforreste HELE FE SE Keel SE LAREr oleracea. 

Meso- og Metanotum med kun de midterste 2 
Skleriter i forreste Felt.....:.... ” quercetorum. 

1. H. oleracea L. (Fig. 14). Farven gul eller hvidlig, 

men Larven syner sort, fordi den foruden de ovenfor 

nævnte Smaaskleriter ogsaa er besat med mange sorte, 

smaa Kitinkorn. Hoved, Pronotum og Haleskjold helt 

sorte. Meso- og Metanotum med 4 dorsale Skleriter i for- 

reste Tværrække. Øjne mangler. Sømmen mellem Fron- 

tale og de 2 Epicraniedele udvisket fortil. Overlæbens 

Bagrand i Midten vinkelformet bagudbøjet. Længde 7— 

8 mm. OR 

Næringsplanten er især Chamaenerium angustifolium 
og andre OQenotheraceer, derimod ikke Kaal. Larverne, 
der som spæde holder sammen i Smaagrupper (Geledder), 
æder som spæde kun fra Bladets Overside ned i Blad- 
substansen, men lader den nedre Epidermis saavel som 
alle Ribber urørt. Som ældre æder de øgsaa disse Dele med 
Undtagelse af Hovedribben og Sideribberne af 1. Orden. 

Forpupning i Jorden. 

2. H. quercetorum Foudr.  Sortagtig skinnende, 

grovt punkteret, med lyse Skleriter. Det sorte, blanke 

Hoved med en rund Grube, hvorfra der gaar en Længde- 

fure bagud. Meso- og Metanotum hvert med kun 2 dorsale 

Skleriter i forreste Tværrække. Undersiden med en uparret, 

tværlisteformet Sklerit paa hvert Led. Længde 7 mm. 

Lever paa Undersiden af Egeblade, der ædes paa 
samme Maade som forrige Art. De angrebne Blade bliver 
brune og kruser. 

Forpupning i Jorden eller i Barkrevner. 

Phyllotreta Foudr. 

Kroppen cylindrisk eller spoleformet. Hovedet mørkt, 

Kroppen bleg, almindeligvis med mørkt kitiniseret Pro- 
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notum og Haleskjold. Meso- og Metanotum med 6—8 

dorsale Smaaskleriter, ordnede i 2 Tværrækker, og yderst 

paa Leddets Side en større, vorteformet, fremstaaende 

"Pleuralsklerit. Bagkropsleddene hvert med 3 Tværrækker 

af smaa Skleriter, deraf i forreste Række 6, i midterste 

Række 2 og i bageste Række igen 6, alle med Børste- 

haar. Leddenes Underside med 2 Tværrækker brune Skle- 

riter, deraf 2 i forreste og 6 i bageste Række. Benene 

mørke. | 

Nogle Arters Larver lever minerende i Blade, andre 
lever inde i Stænglerne, atter andre i Jorden ved Nærings- 
plantens Rødder, som de da eventuelt kan gnave sig helt 
ind i. 

Oversigt over de kendte Arter. 

1. Meso- og Metanotum med 4 Par dorsale Skle- 
Bite RARE BENS ENES EN NT Ms SS ESS vittula. 

Meso- og Metanotum med 3 Par dorsale Skle- 
: ES SE RE, UREN Mob DAELSE TES 3 KEE seelaire DOVE nE SM ØR 

2. Farven orangegul eller okkergul SER frme mortem: 
Farven hy EEN SEN ER ES eN IND 3. 

Si Haleskjoldet ender i en opadkrummet Spids.. 
EEN TE ERE RES NE FERSK SAE NT SE ARE: atra og eruciferae. 

Haleskjoldet simpelt afrundet bagtil.......... 4. 
ASS BROT Oo HU Der ENNA ae nd aen Ad S: 

PBronofummørkfarver sl SES ANE AR LG: 
5. 9. Bagkropsled med et mørkfarvet Haleskjold. 

BEA ERE ER EN el Er KERES BENE Es undulata. 
OF Baskropsled- bleg FN TER To Kol den nigripes. 

6. 9. Bagkropsled med lange, "SM keg Børster . Tie 
9. Bagkropsled med almindelige, korte Børster 8. 

7. Børsteklædningen paafaldende robust. Kloled- 
; detsfHefteblære smallere re tetrastigma. 

Normalt behaaret. Kloleddets Hefteskive stor. 
er PEDE RE HEDE SS ERR SE MS SOREL DES op Vvittata 

8. 9. Bagkropsled med mørkt Haleskjold.. armoraciae. 
9. Bagkropsled i Hovedsagen lyst, men med 

mørk, voldformet Bond ere mo dicdornis: 

1. Ph. vittula Redtb. Farven er hvidlig. "Hoved og 

Pronotum næsten sorte, Oversiden af 9. Bagkropsled med 

et Haleskjold, der dog ikke er fuldt saa mørkfarvet; de 

: y FR SEER 
re 
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smaa Skleriter paa Leddene tydeligt mørkfarvede. Den 

kendes let fra alle de øvrige Ph.-Larver ved at have 4 

Skleriter paa Meso- og Metanotum indenfor den store 

Pleuralsklerit. Endvidere staar de 2 mediane Skleriter i 

Bagkropsleddenes forreste Tværrække nær sammen (me- 

dens de hos de følgende 6 Arter er længere fjernede fra 

Fig. 15. 9. Bagkropsled af Phyllotreta armoraciae (foroven tv.), 
Ph. ochripes (foroven th.), Ph. nigripes (forneden tv.), Ph. tetra- 

stigma (forneden th.). (Efter Bårner og Blunck). 

hinanden end det lille, mediane Skieritpar i 2. Række). 

Haleskjoldet som hos nemorum. 

Lever udelukkende paa Græsser, baade paa en Mængde 
vilde Former (Hordeum, Agropyrum, Lolium, Festuca, 
Bromus, Brachypodium, Poa) og paa dyrkede Kornsorter, 
især Vaarsæden. Den lever paa den nederste Del af 
Straaet, enten siddende skjult i en Bladskede og ødelæg- 
gende Skuddene derindenfor eller — hvad især finder 
Sted paa unge Planter — borende sig ind i Straaets In- 
dre for igen senere at bore sig ud for at angribe Skud- 
dene udefra. Ved saaledes at gnave Huller i Straaene for- 
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aarsager den, at disse let knækker som efter Angreb af 
Hessefluen, men Kanterne ved det knækkede Sted er ved 
Jordloppeangrebet sønderrevne og brune. 

2. Ph. nemorum L. (Fig. 16 f. 0. tv.). Let kendelig 

paa sin okkergule elier orangegule Grundfarve. Hovedet 

Fig. 16. 9. Bagkropsled af Phyllotreta nemorum (foroven tv.), Ph. 
undulata (foroven th.), Ph. atra (forneden tv.), Psylliodes chryso- 

cephalus (forneden th.). (Efter Rostrup og Thomsen). 

sort, Pronotum og Haleskjold samt Smaaskleriterne paa 
Leddene brunsorte. Der er kun 3 Skleriter paa hver Side 

af Meso- og Metanotum indenfor den store, halvmaane- 

formede Pleuralsklerit. De 2 mediane Skleriter i Bagkrops- 

leddenes forreste Tværrække er længere fjernede fra hin- 

anden end det lille, médiane Skleritpar i 2. Række. Hale- 

"skjoldet er glat med bredt rundet Bagrand og kun med 

et ganske svagt Indtryk foran Bagranden. Længde 3 mm. 

Danner Miner i Bladene af forskellige Korsblom- 
strede (Radis, Sinapis arvensis og alba, Erysimum, Na- 
sturtium, Thlaspi, Sisymbrium, derimod ikke paa Brassica- 
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Arter). Minen begynder som en Gangmine, men breder 
sig hurtigt til en stor, NERE Pletmine. 

" Forpupning i Jorden. 

3. Ph. armoraciae Koch. (Fig. 15 f. 0. tv.). Farven 

bleg eller grønlig skygget, Hovedet brunt til sort med 

gullig Mund, ogsaa Pronotum og Haleskjoldet er mørk- 

farvet, det sidste dog lidt lysere end Pronotum. De mid- 

terste Skleriter i Bagkropsleddenes bageste Tværrække 

staar hos den voksne Larve langt fra hinanden, de til- 

svarende i forreste Tværrække er længere fjernede fra 

hinanden end de 2 i midterste Tværrække. Haleskjoldet 

med kornet Overflade og med et stort, ægformet, fortil 

fladest Indtryk, der gaar gennem næsten hele Skjoldets 

Længde. 

Minerer uregelmæssige Gange i Bladstilken af Peber- 
rod (Armoracia). 

4. Ph. ochripes Curt. (Fig. 15 f. 0. th.). Farven blegt 

straagul, Hoved, Pronotum og Haleskjold hos den voksne 

Larve brunlige, Bagkropsleddenes Skleriter ret svagt kiti- 

niserede. 9. Bagkropsled glat, bagtil med et fladt, under- 

tiden omtrent udvisket, rundagtigt Indtryk og lange og 

kraftige Børster. 

Minerer uregelmæssige Gange i i Rodstokken af Roripa 
amphibia. 

Forpupning i Jorden. 

5. Ph. vittata Fabr. Larver, fundet minerende i Rod- 

halsen af Sisymbrium officinale og stemmende overens 

med ochripes i alle Hovedkarakterer, er blevet henført 

til denne Art. 

6. Ph.tetrastigma Corn. (Fig. 15 f. n. th.). Den ny- 

klækkede Larve ligner ochripes og vittata, men ud- 

mærker sig ved sin paafaldende robuste Børstebeklædning 

og ved sin smalle, tyndhudede Hefteblære paa Kloleddet. 

Levevis ukendt. 
RER EEN 
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TP undufatarKkutsehs (Fig: 16 f-0. th.) Larven 

graahvid. Hovedet er til en Begyndelse omtrent sort, 

senere brunt. Pronotum er ikke mørkfarvet. Det mørk- 

farvede Haleskjold viser et ringformet Indtryk, omtrent 

af Skjoldets Længde, og en paafaldende grubet Punktering, 

som gør Årten let kendelig. 

Lever paa Rødderne af Kaalplanter, især paa den 
øverste Del lige ved Rodhalsen, som den enten begnaver 
udvendigt fra eller minerer Gange i. 

8. Ph. nigripes Fabr. (Fig. 15 f. n. tv.). Kropformen 

paafaldende slank, ormformet. Farven hvidlig med et lille, 

- brunt Hoved. Pronotum og 9. Bagkropsled ikke mørk- 

" farvede, det sidste meget blødhudet, men besat med lange, 

tykke Børster. 

Lever i Jorden paa Rødderne af forskellige Kors- 
blomstrede (Radis, Kaal, Levkøj), som begnaves udven- 
digt fra. 

9. Ph. atra Fabr. og 10. Ph. cruciferae Goeze. 

(Fig. 16 f. n. tv.). Kropformen paafaldende slank. Farven 

hvidlig med et lille, brunt Hoved. Haleskjoldet velkitini- 

seret, brunligt, bagtil løbende ud i en hornagtig, opad- 

krummet Torn, i sin bageste Del forsynet med flade 

Gruber. eet 

Lever paa Rødderne af Korsblomstrede, især Kaal og 
Ræddike, som de begnaver udvendigt fra. 

11. Ph. nødicornis Marsh. Ligner meget atra og 

cruciferae, men et mørkt (brunligt) Haleskjold er kun 

til Stede bagtil nær den mørke, voldagtigt fremstaaende 

Bagrand; iøvrigt,er det lyst og ganske fint punkteret. 

"Lever paa Rødderne af (saavel vild som dyrket) Re- 
seda, som begnaves udvendigt fra. 
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Aphthona Chevr. 

1. A.nonstriata Goeze. Hovedet rundagtigt, brun- 

ligt skinnende, mørkere langs Siderne og langs Midtlinien. 

Kindbakkerne med 4 Tænder, hvoraf dog kun de 2 mid- 

terste er særlig tydelige. 

Kroppen valseformet, hvidlig, glat, forsynet med en- 

kelte udstaaende, hvide Haar. 9. Bagkropsled ender i 2 

korte, stumpe, brune Spidser, og foran dem findes en lang- 

agtig, rund, flad Fordybning. Længde 3,8 mm. 

Lever paa Iris pseudacorus. Æggene lægges ind i 
Bladenes Indre, og herfra gnaver den spæde Larve sig 
ned igennem Bladet, til den naar ned i Rodstokken, hvor 
den derpaa lever og gnaver Gange i Rodstokkens bløde 
Masse. 

Forpupning i Jorden (paa nogenlunde tør Bund) i en 
lille Hule. 

2. A.cyparissiae Koch. Adskiller sig fra den fore- 

gaaende Art ved Kindbakkerne, der i Spidsen kun viser 
3 Tænder, af hvilke den øverste er lille og undertiden 

næppe synlig, og ved 9. Bagkropsled, der er stumpt af- 

studset, og dette afstudsede Parti er forsynet med svage, 

matte Fordybninger: Længde 5 mm. 

Lever i Jorden udenpaa Rødderne af Euphorbia cy- 
parissias, men den kan gnave sig ind i Roden og findes 
i Røddernes yderste Parti tæt under Epidermis. 

Longitarsus Latr. 

Hovedet mørkt. Kindbakkerne med 4 Spidser, hvoraf | 

den 2. er størst, samt med 2 Tornspidser nær Basiss | 

Kroppen er valseformet, hvidlig. Pronotum uden vel- 

udviklet, mørkt Skjold, i det højeste pletvis eller stribe- 

vis mørkere. 9. Bagkropsled blegt, i det højeste med mør- 

kere, voldformet Bagrand, trukket ud i et afrundet, uparret 

Fremspring, eller det ender i 2 opadrettede, mørke Torne, - 

og der kan da være udviklet et mørkt Haleskjold paa dets 

Overside. 
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Lever paa eller i Rødderne af urteagtige Planter. 
Forpupning i Jorden. 

Oversigt over de kendte Arter. 

9 Bagkropsled bagtil med et afrundet Frem- 
SPEER ERE ES MES ERE Es KENN S N TNR, VD 2 

9. Bagkropsled bagtil med 2 opadrettede Torne 4. 
2. 9. Bagkropsled brunligt langs Randen .... tabidus. 

GB askropsle de lys SE EET DD 3 
3. 2 Smaagruber foran Fremspringet paa 9. Bag- 

KROPSTE dr Es de SS DE SEE IRS Sør EN FT nit] niger. 
Ingen saadanne Gruber til Stede SEES NERE exoletuis: 

4. 9. Bagkropsled blegt foroven..............…. echii 
9. Bagkropsled foroven med mørkere Haleskjold 5. 

5. Pronotum med flere mørke Pletter........... 
KEE: NRA SEAL VÆRE ME sed Al este 7 ER ”.. melanocephalus. 

Pronotum med 5 uregelmæssige, mørke Længde- 
UNIEESTIE REE SAR SAGN LSE SEG SSR EST, ENES luridus. 

. 1. L. tabidus Fabr. Hovedet lille, rundagtigt, sort- 

agtig paa Siderne og i Midten, iøvrigt lysebrunt og med 

en hvid, V-formet Linie, der har sin Spids i den mediane, 
mørke Linie og de 2 Ben i de mørke Sidestriber; des- 

"uden findes en lys Længdelinie i den mediane mørke, og 

paa dette Sted er Hovedet nedtrykt. Kroppen er hvidlig, 

svagt haaret, valseformet. Pronotum med forskellige sorte 

Punkter, ordnede i 5 Længderækker og en Tværrække 

ved Forranden; den mediane Længderække er dobbelt og 

bestaar i Virkeligheden af 2 tæt ved Siden af hinanden 

anbragte Rækker af Pletter. Meso- og Metanotum med 

nogle faa, mørke Punkter. 9. Bagkropsled løber bagtil ud 

i et vandret afrundet Fremspring, der er brunligt farvet 

langs Randen; foran dette Fremspring findes 4 noget 

uregelmæssige Længdefurer, og langs ad disse er der an- 

bragt nogle sortagtige Punkter, der staar mest regelmæs- 

sigt i de mediane Furer. Gatleddet trukket rørformet frem. 

Længde 7 mm. 

—… Larven lever i Verbascum-Arter, især nigrum og thap- 
sus, inde i den øvre Del af Roden, i HVNken Gangen 

" sædvanlig udgnaves tæt under Barken. 
Forpupning i Jorden. 

- 
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2. L. exoletus L. Hovedet lille, firkantet med af- 

rundede Hjørner, svagt behaaret, lyst graabrunt med en 

smal, mørk, median Længdelinie og mørke Rande. Krop- 

pen hvidlig, ormformet, beklædt med spredte, udstaaende 

Haar, iøvrigt glat foroven. 9. Bagkropsled løber bagtil ud 

i et afrundet Fremspring. Længde 4 mm. 

. Lever udenpaa Rødderne af Echium vulgare og ange 
Rubladede og gnaver af dem. 

Forpupning i Jorden. 

3. L. melanocephalus Degeer. Hovedet rundagtigt, 

glat, sortebrunt med smal, mørk Længdelinie og en skraat 

forløbende, hvid Linie fra Bagrandens Midte til hvert For- 

hjørne. Kroppen spredt beklædt med temmelig lange, 

hvide udstaaende Haar, deraf flest paa Siderne. Pronotum 

med flere smaa, graabrune Pletter, 9. Led brunt, bagtil 

med 2 korte, opadrettede, fremadkrummede, sorte Spidser. 

Længde 5 mm. 

Lever paa eller i Rødderne af Plantago, især Pl. 
lanceolata. 

Forpupning i Jorden. 

4. L. luridus Scop. Hovedet mørkt. Kroppen hvid, 

slank, cylindrisk, Pronotum med 5 graabrune, uregelmæs- 

sige Længdestriber, og 9. Led med en rund, lysebrun 

Plet, der ender i 2 korte, stærke, brune Torne, opadret- 

tede, i Spidsen fremadkrummede. Kroppen er saavel for- 

oven som forneden spredt og middellangt behaaret. De 

lysebrune Ben er korte og kraftige. Længde 5,5 mm. 

Lever inde i Stænglen af Rhinanthus alectorolophus 
(og maaske andre Planter), ofte indtil 5—6 sammen og 
kan gennemsætte hele Stænglen fra kort over Jordover- 
fladen og til de første Sidegrene. 

Forpupning i Jorden. 

SE: niger Koch. Hovedet lille, aflangt rundagtigt, 

mat lysebrunt, mørkere ved Randen og i Midten. Kroppen 

hvid, langstrakt, smal, næsten ormformet, besat med en- 
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kelte udstaaende, hvide Haar. 9. Bagkropsled trukket ud i 

” et brunligt, vandret, afrundet Fremspring, hvis frie Kant 

er svagt ophøjet; foran dette Fremspring findes 2 Smaa- 

gruber. Længde 3,1 mm. 

Lever i Jorden paa Rødderne af Echium vulgare uden 
at trænge ind i Roden. 

Forpupning i Jorden. 

6. L. echii Koch. Det rundagtige, hvælvede Hoved 

er brunt eller sort med 2 tydelige, brede Linier, der be- 

-gynder midt paa Bagranden og gaar skraat fremefter, bre- 

dende sig fremefter. 

Kroppen valseformet, hvid. Pronotum med en flad 

Tværfordybning, langs Bagranden graalig, hos unge Larver 

med hvide Længdelinier i det graa. Svagt haaret, alle Led 

bærer paa Sideranden 1 udstaaende, hvidt Haar. Krop- 

"leddene med svage Tværfurer. 9. Bagkropsled med 2. op- 

adrettede, sorte Spidser, foran hvilke nogle svage Længde- 

furer. Benene graa. Længde 8 mm. 

Lever i Echium vulgare, inde i Rodens yderste Lag, 
tæt under Rodbarken. 

Forpupning i Jorden. 

Sphaeroderma Steph. 

1. Sph. testaceum Fabr. Til denne Form henføres 
(med Tvivl) følgende Larveform: Farven gulligt benfarvet, 

nøgen. Det lille, flade Hoved skinnende brunt. Pronotum 

med et brunligt Anstrøg. Meso- og Metanotum hvert med 

8 brune Pletter, hvoraf de 2 staar nær hinanden paa 

Midten nær Forranden og de 6 nærmere Bagranden i en 

Tværrække, 3 paa hver Side. Bagkropsleddene. ganske 

glatte, flade; paa Siden af hvert Led ses 2 grubede Ind- 

tyk. Ben. tilstede, men korte. Længde 4,4 mm. 

Larven minerer lange, brede, oversidige, stærkt slyn- 
gede Gangminer i Bladene af Carduus og Cirsium. 

- 



Fig. 17. Larve af 
Psylliodes chryso- 

cephala. 
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Dibolia Latr. 

1. D. occultans Koch. Larven 

voksgul med lille, horisontalt, skin- 
nende sort Hoved, Pronotum med et 

skinnende sort Skjold, delt ved en 

fin, lys, sagittal Længdelinie. Benene 

sorte. AÅnallæberne = veludviklede. 

Længde 3—4 mm. 

Lever i en Mine i Blade af La- 
mium album (og maaske andre Plan- 
ter). Minen er oversidig og først en 
lys, smal Gangmine med dobbelt Eks- 
krementlinie, men den udvider sig 
saa pludseligt til en uregelmæssig 
Pletmine, der hurtigt bliver brun- 
farvet, og som viser jævnt spredte 
Ekskrementer. 

Forpupning i en Kokon i Jorden. - 

Psylliodes Latr. 

Kroppen er cylindrisk, langstrakt, 

næsten ormformet, med ganske smaa 

Skleriter, saa Kroppen syner helt 
hvid. Dog er Hoved, Pronotum og 

Haleskjold mørkt kitiniserede, brun- 

lige. 
Frontale delt paa langs ved en fin, 

median Længdelinie. 0 eller 1 Øje 

paa hver Side. Følehornene 3-leddede. 

Kindbakkerne med 5 Tænder. Læbe- 

palperne 2-leddede. 

Pronotums Skjold almindeligvis 

med fin, lys Midtlinie. Meso- og Meta- 

notum med 2 Tværrækker af dorsale 

Skleriter, hver bestaaende af en upar- 

ret median og derudenfor et enkelt Par, hvoraf det paa 

bageste Felt er størst. Udenfor dem kommer den store, 
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" øvre Pleuralvorte og 2 Mellemvorter. 1.—8. Bagkropsled 

med 3 Tværrækker af Skleriter, deraf forreste Felt med 

5 (en uparret median og 2 parrede derudenfor) eller 6 

(3 Par), mellemste Felt med 1. Par og bageste Felt lige- 

som forreste med 5—6, af hvilke den yderste i bageste 

Række svarer til øvre Pleuralvorte. Derudenfor kommer 

Spirakelskleriter og de større mellemste og nedre Pleural- 

vorter. Bugsiden ogsaa med 2 Felter paa hvert Bagkrops- 

led, besat med henholdsvis 2 og 2 eller 1 og 2 Smaa- 

skleriter. 9. Bagkropsled foroven med et Haleskjold, der 

påa Bagranden kan være trukket ud i 2 Tornspidser. 

Benene lyse med mørkere Spids eller ret mørke. 

Forpupningen finder Sted i Jorden. 

Oversigt over de kendte Arter. 

fi 9. Bagkropsled ender i 2 mørke Tornspidser.. 
HÆRS ME 5 FRITSEN EE 18tÅ chrysocephala og napi. 

Bis") Bagkropsled ender simpelt 2. 
"2. Bagkropsleddenes bageste Felt kur med 3 dor- 

SALES KLEE FSL BESET TR SIR RE SAGS EEK attenuata. 
Bagkropsleddenes bageste Felt med 5 dorsale 

Skleriter 0 DRE r affinis og dulcamarae? 

778: "8 (ej (eee ele tel ete ke, eee 

Ps.chrysocephala L. (Fig. 17). Smudsig hvid med 

rødbrunt Hoved, mørkere eller lysere brunt Pronotum og 

Skleriter og mørkebrunt Haleskjold. 1 Øje paa hver Side. 

Bagkropsleddene med 6 Skleriter paa. forreste og paa ba- 

. geste Felt. Haleskjoldet ender i 2 korte BEDES (Fig. 16 

f. n. th.). Længde 7 mm. 

Lever paa Korsblomstrede, f. Eks. Raps, Levkøjer, 
Kaal m. m., ofte skadelig. Fra det i et Bladhjørne aflagte 
Æg borer Larven sig ind i en Bladstilk og derfra ind i 
Stænglen af: Næringsplanten og minerer i denne; er det 
en ung Plante, gnaver den sig ogsaa Gange nede i Roden, 
og hele Planten kan ødelægges. En paa denne Maade an- 
grebet Mark kan se ud, som om Planterne var svedet 
bort af Frosten. : 

2. Ps. napi Fabr. Denne Art, der er bleg med sort 

" Hoved, sortagtigt Pronotum og 2 mørke, opadkrummede 
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Tornspidser paa 9. Led, -6 mm lang, lever paa fugtig Bund, 

inde i Stænglerne af Alliaria officinalis, Nasturtium o. a. 

3. Ps. affinis Payk. Hvid med Hoved, Pronotum og 

9. Bagkropsleds Overside mørkere, brune. Øjne mangler. 

Bagkropsleddene, hvis Skleriter er forholdsvis større end 

hos chrysocephala, har uparrede Skleriter i Midten af 

forreste og bageste Felt, saaledes at Antallet af dorsale 

Skleriter paa de 3 Felter er henholdsvis 5, 2 og 5. 9. Bag- 
”- kropsled foroven med et mørkt Haleskjold, men dette 

ender bagtil simpelt afrundet uden fremtrædende Torn- 

" spidser. Længde 5 mm. 

Lever paa Solanaceer og har i Mellemeuropa gjort 
Skade paa Kartofler. De nyklækkede Larver trænger ind 
i Kartoffelplantens fine Rødder og minerer først en Tid 
deri, ofte flere sammen i samme Rodtraad. Som ældre 
findes de i de større Rødder umiddelbart under Epidermis, 
men kan ogsaa træffes udenpaa Rødderne. : 

4. Ps. dulcamarae Koch. Denne Art, der er hvid- 

lig med brunt Hoved, Pronotum og sort Haleskjold, hvis 

Sider er krammede noget op, 5 mm lang, minerer inde i 

Stænglerne af Søolanum dulcamarae. j 

5. Ps. attenuata Koch. Hvid med Hoved, Pronotum 

og 9. Bagkropsleds Overside lysebrune. Øjne mangler. 

Bagkropsleddene med henholdsvis 5, 2 og 3 Skleriter paa 

de 3 Felter; Skleriternes Børstebesætning viser, at Re- 

duktionen i bageste Felt skyldes en Sammenvoksning 

mellem den uparrede og det inderste Par af de parrede 

udenfor. 9. Bagkropsled foroven med et Haleskjold, der - 

ender simpelt afrundet, uden Tornspidser. Længde 6 mm. 

Lever påa Humle og har i Mellemeuropa undertiden 
gjort meget betydelig Skade paa Humleplanterne. De ny- 
klækkede Larver trænger ind i Humleplantens fine Rødder 
og minerer først en Tid deri; kort efter bryder de imid- 
lertid ud og lever derpaa i Jorden udenpaa Rødderne. 
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Hispini. 

| Kropformen bred og flad, Leddene baade foroven og 

forneden besat med smaa, men tydelige Korn. Hovedet 

langstrakt, vel kitiniseret, den. bageste Halvdel skjult i 

Prothorax. Der er 4 Oceller paa hver Side. 

Følehornene 4-leddede. 

Kindbakkerne trekantede, temmelig kraftige, let tan- 

dede langs Skæreranden. 

… Kæbepalperne kegledannede, indsnørede paa Midten. 

Læbepalper mangler. 

Pronotum med mørkere kitiniseret Rygskjold. Bag- 

kropsleddene paa Siderne trukket ud i en fremstaaende, 

tapformet Vorte. 9. Bagkropsled foroven med et mørkt 

Skjold. 
De meget store og tydelige Spirakler ses mellem 

Pro- og Mesothorax paa Siden og paa 1.—7. Bagkropsled 

umiddelbart over Sidevorten. Der findes intet Spirakel 

paa 8. Bagkropsled. 

— Benene veludviklede, endende i en kraftig, krum- 

met Klo. . 

" Larven lever minerende i Næringsplantens Blade. 
Forpupning i Minen. 

Hispella atra L. vides at leve minerende i Græs- 

ser (Phleum Boehmeri og maaske Avena pratensis), men 

er ikke beskrevet. 

Cassidini. 

Larverne af denne Gruppe er let kendelige paa det 

ejendommelige, tornede Udseende og de 2 Pseudocerci, 

der er rettede fremefter og benyttes til at bære et Dække 

af Ekskrementer eller gamle Huder, som Larverne bærer 

over sig. 

Hovedet er middelstort, ret kraftigt kitiniseret og set 

fra sin Overside bredere end langt. Det ses ikke fra Dy- 

rets Overside, idet det er skjult under en tagformet frem- 

”staaende Forrand af Pronotum og i Hvilen drejet saa 
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stærkt rundt, at Munden peger bagud. Frontale viser for- 

skellige Gruber og Furer. Clypeus tydelig afsat fra Fron- 

tale. Overlæbens Forrand jævnt rundet. 

Der er 5 Oceller paa hver Side, de 4 anbragt i en 

svagt buet Tværrække bag Følehornene, den 5. staar bag 

den 3. Da den underste 

Ocel tydelig nok er frem- 

gaaet af en Sammen- 
smeltning af 2 Oceller, 

er Typen saaledes 6 som 
ellers hos Chrysomelide- 

larverne. 

—…… Følehornene er korte, 

3-leddede, 2. Led er 

længst. ? 

Kindbakkerne er kraf- 

tigt kitiniserede, flade, 

den særlig stærkt kitini- 

serede Skærerand bærer 

3—6 spidse Tænder. 

Kæbepalpen er kort, 

4-leddet. Læbepalpen 3- 

leddet. En lille, tuberkel- 

formet Tunge er til Stede. 

| Kroppen er bred, oval, 

Fig. 18. Larve af Cassida rubiginosa — fladtrykt, Farven grønlig, 
uden Ekskrementdække. oftest saaledes, at Ryg- 

siden er mørkere grøn 

ind mod Midten og med selve Midtlinien hvidlig. Pro- 

notum meget stort, rynket og med tydelige Længde-' og 

Tværindtryk. De to. andre Thoraxled og Bagkropsleddene 

almindeligvis med Tværfure eller Indtryk. g 

Paa Siden af Pronotum staar 4 lange, tilspidsede, 

grenede Torne, de 2 forreste anbragt tæt sammen paa 

Pronotums Forhjørne. I Fortsættelse af disse 4 Torne 

viser Meso- og Metathorax's Rand hver 2 lignende, og 

Bagkropsleddene bag dem hver 1 lignende Torn, saaledes 
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at der ialt er 16 Par Torne. Paa 9. Bagkropsled, der er 

lille og smalt, udspringer der et Par lange, spidse Pseudo- 

cerci nær Ryggens Midte, der kan være simple eller igen 

er besat med Smaatorne. 10. Led lille, tapformet. 

Der er kun 8 Par simple Spirakler, anbragt mellem 

Pro- og Mesothorax og over Sidetornene paa 1.—7. Bag- 

kropsled. 

Benene er korte, men tykke, blege, med et mørkt 

kitiniseret, indadbøjet, slankere Kloled. 

Ligesom Criocerin-Larverne gaar ogsaa Cassidide- 
Larverne om under et større eller mindre Dække af Eks- 
krementer, der fra det opadrettede Gat skydes op paa den 
fremadrettede Gaffel, som dannes af de 2 Pseudocerci. 
Ved den fortsatte Ekskrementering skydes den allerede 
"tilstedeværende Ekskrementmasse længere fremad og kan 
tilsidst blive saa stor, at Dyret bliver ganske skjult under 
dette Tag. Ogsaa afkastede Huder kan indføjes i Ekskre- 
mentdækket, og hos nogle Arter bestaar Dækket kun af 
de gamle, afkastede Huder. 

" Larven lever frit paa Næringsplantens Blade og æder 
Huller i disse, eller de lader Overhuden paa Bladets 
modsatte Side blive urørt. Ældre Larver kan dog ogsaa 
(ligesom Imagines kan det) æde Bladene fra Randen. 

Forpupningen sker oppe påa Bladet, og Puppen sidder 
fæstet til dette ved de 2 forreste Bagkropsleds Underside 
eller ved Bagkropsspidsen. Puppens Bagkropsspids ligger 
gemt i den sidst afkastede, sammenkrøllede Larvehud. 
Puppen kan vise Sideudvækster af lignende Form som 
Larvernes, men anbragt anderledes. 

Oversigt over de kendte Slægter. 

1. Noget over Mellemrummet mellem 1. og 2. og 
over Mellemrummet over 2. og 3. Randtorn 
staar en særlig, længere Randtorn.. Hypocassida. 

Ingen saadanne ekstra Torne............ Cassida. 

. Cassida L. BD 

1. C.viridis L. Grønlig med brunt, mørkt Hoved. 

5. og 7. Sidetorn paa hver Side (d. v. s. den forreste paa 

henholdsvis Meso- og Metathorax) tydelig kortere end de 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 24 
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øvrige Sidetorne. De 2 sidste Sidetorne paa hver Side 

ubetydelig længere end de andre. Pseudocerci mørke, kun 

lidet længere end de længste Sidetorne, bærer Ekskre- 

menterne (med iblandede gamle Huder) i en uregelmæs- 

sig Klump. Længde (ekskl. Pseudocerci) 10 mm. 

Lever paa Mentha o. a. Læbeblomstrede. 

2. C. murraea L. Grønlig med sort Hoved. 5. og 

7. Sidetorn kortere end de øvrige, de 2 sidste paa hver 

Side omtrent dobbelt saa lange som de foregaaende. 

Pseudocerci lyse, over dobbelt saa lange som de bageste 

Sidetorne, bærer Ekskrementerne (med iblandede gamle 

Huder) i et Par Knipper, der spreder sig kostagtigt op- 

efter. Længde 8 mm. 

Taget paa Pulicaria dysenterica. 

3. C.nebulosa L. Ogsaa Hovedet blegt. Alle Side- 

tornene usædvanlig korte (5. og 7. lidt kortere end de øv- 

rige). Pseudocerci lyse, omtrent 4 Gange saa lange som 

Sidetornene, bærer kun gamle Huder. Længde 6 mm. 

Lever paa Artemisia, Atriplex og andre Chenopodia- 
ceer. Undertiden skadelig for Roer (Beder). 

4. C. flaveola Thunb. Ogsaa Hovedet NNE Alle 

Sidetornene usædvanlig korte, ens lange. Pseudocerci 

lyse med mørk Spids, ca. halvanden Gang saa lange som 

Sidetornene. Længde 5 mm. 

Lever paa Honckenya peploides o.a. Caryophyllaceer. 

5. C.rubiginosa Mull. (Fig. 18). Let kendelig paa, 

at Hoved, Ben, Sidetorne saavel som Pronotum og 9. Bag- 

kropsleds Overside med Pseudocerci er mørkebrune. Side- 

tornene er omtrent ens, 5. og 7. ubetydelig kortere. Pseudo- 

cerci over dobbelt saa lange som Sidetornene, bærer Eks- 

krementerne i en uregelmæssig Klump. Længde 9 mm. 

Paa Tidsler og mange andre Kurveblomstrede. 
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6. C. denticollis Suffr. Lysegrøn, ogsaa Hovedet 

" grønt (med sortagtig Mund). Forholdsvis bred. Randtor- 

nene lange, med hvidlig Spids, 1. kortere end 2., 5., 6. og 

T. kortere end 1. og 2., 8., 9. og 10. længst, de følgende 

igen kortere. De begbrune Pseudocerci bærer Ekskre- 

menterne i en Klump. 

Lever paa Tanacetum vulgare og Achillea millefolium. 

7. C. margaritacea Schall. Helt gul (selv den sæd- 

vanlige lyse Midtstribe næppe antydet), ogsaa Hovedet 

lyst. De mellemste Sidetorne er tydelig de længste. 

Pseudocerci hvidlige, bærer "kun gamle Huder. Længde 

6,6 mm. 

"Lever paa Silene inflatå 0. a. Caryophyllaceer. 

- 8. C.nobilisL. Lysegrøn, ogsaa Hovedet lyst. Side- 

.tornene omtrent lige lange. Pseudocerci brune. Længde 

6,5 mm. 

Ligeledes paa Silene inflata 0. a. Caryophyllaceer. 

Hypocassida Weise. 

1. H.subferruginea Schr. Lysegrøn med mørke- 

grøn Rygmidte, Undersiden lysere. .Hovedet skinnende 

sort, Benene sortagtigt grønne. Sidetornene med talrige 

Sidetorne, mørkegrønne, 2. længere end 1., 3. længst og 

kraftigst, 4. kortere og svagere, Bagkroppens Sidetorne 

omtrent lige lange. Pseudocerci usædvanlig lange, bærer 

Ekskrementerne som et stort Knippe af indtil 12 eller 

flere, kortere og længere, sorte Traade, der opefter spreder 

sig kostagtigt. Noget over Mellemrummet mellem 1. og 2. 

og over Mellemrummet mellem -2. og 3. Sidetorn staar en 

særlig, FEDSELE Sidetorn. Længde 5 mm. 

I Tyskland taget paa en (ubestemt) Hieracium. 

24+ 
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Lariidae. 

Udmærker sig ved at have Hypermetamorfose, hvor 

de 2 Larvestadier i nogen Grad taler for, at Lariiderne 

er en Overgangstype mellem Chrysomelider og Curculio- 

Fig. 19. 1. Larvestadie af Bruchidius obtectus. 

a. Larven set fra Siden. b. Pronotums Kitinudvækster. c—d. Hoved. 

e. Følehorn. f. Ben. g—h. Fodspidsen i stærkere Forstørrelse. 
(Efter Riley). 

nider, idet 1. Larvestadie er chrysomelinid, og 2. Larve-. 

stadie er curculionid. 

Æggene lægges i Blomsterne af forskellige Planter, 

især Ærteblomstrede, paa det Tidspunkt, da Blomsten er 

ved at visne og Frugtknuden (hos Ærteblomstrede altsaa 

Bælgen) er ved at vokse frem. Æggene klæbes fast uden- 

paa den lille, fremvoksende Bælgs Overflade. Den iinge 

Larve borer sig ind i Bælgens Parenkym, og er Bælgen 
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endnu ikke blevet tilstrækkelig stor, minerer den nogen 

"Tid deri. Har den derimod naaet en passende Størrelse, 

borer Larven sig ud i Bælgens- indre Hulrum, opsøger 

et af Frøene (Ært, Bønne osv.) og borer sig saa ind i 

dette. 

Dette spæde 1. Larvestadie (Fig. 19 og 21) er blød- 

hudet, kort og plump, med Bagkropspidsen svagt nedad- 

bøjet. Hovedet er mørkt kitiniseret, har 1 Øje paa hver 

Side, 3-leddede Følehorn, der besidder en stor, but Sanse- 

tap paa 1. Leds Underside og en nedadrettet, stor, blød 

Børste paa Spidsen af 3. Led. Kindbakkerne er svagt 

2-tandede i Spidsen. Underlæben beskrives som stor og 

blød, endende i 2 bløde, halvkugleformede Paraglossæ og 

et centralt Ligula-Fremspring med 2 Papiller. 

Pronotum har et Par forskelligt udseende, opstaaende, 

mørke Kitiniseringer, der aabenbart bruges ved Bevægel- 

sen gennem Gnavhullet, da Benene er meget svage. De 

2 andre Brystled og 1.—7. Bagkropsled er foroven svagt 

tve- eller tredelt ved Tværfurer og hver paa Ryggen for- 

synet med et Par meget lange Haar. Bagtil smalner Bag- 

kroppen tydeligt af, og 9. Bagkropsled er tydeligt det 

mindste, enten blødt og delt paa Oversiden ligesom de 

andre Led, eller besat med kraftigere Kitiniseringer, der 

støtter Pronotums under Bevægelsen. 10. Led (Gatleddet) 

meget lille. Benene meget svage, længere eller kortere, 

kun 3-leddede. Der er 9 Par Spirakler, anbragt paa Meso- 

thorax og paa 1.—8. Bagkropsled. Længde under 1 mm. 

Naar dette Stadie har boret sig ind i en Ært (eller 

hvad andet Frø vedkommende Form nu lever paa), skifter 

den Hud, og dette 2. Larvestadie (Fig. 20), der er gan- 

ske blegt (kun Mundrammen og Munddelene er mørkere), 

er tilspidset for og bag og ligesom Snudebillelarverne 

med krummet Krop. Børster og Kitiniseringer paa Pro- 

notum og 9. Bagkropsled mangler, og Benene er tilsyne- 

" ladende forsvundne, kun en lillebitte, kegleformet Tap 

forneden paa Brystleddenes Sider er tilbage. Ovenfor 

disse Tappe ses imidlertid tydelige Linier, som viser, at 

- 
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den øvrige Del af Benet er blevet udfladet og indgaar 

Dannelsen af Brystleddenes. Sidepartier. Leddene har ty- 

pisk en svag Tværfure midt over Ryggens midterste Del, 

men naar Larven bliver stærkt opsvulmet, hvad den til- 

sidst bliver, udviskes saavel denne som ogsaa'Ledfurerne 

Fig. 20. 2. Larvestadie af Laria sp. 

omtrent ganske. Ligesaa er der kun svage Spor til Stede 

af Pleuralvorter (en enkelt paa Siden af hvert Led). 

Forpupningen sker inde i Frøet. Før Forpupningen 
borer Larven sin Gnavgang lige ud under Frøets Epi- 
dermis, saaledes at den nyklækkede Imago har ved at 
sprænge sig Vej ud. 

Medens der ikke synes at være gode, letiagttagelige 

Kendetegn, som skiller mellem Larverne af 2. Stadie af 

de forskellige Former, kan derimod Larverne af 1. Stadie 

kendes fra hinanden. 

Oversigt over de kendte Slægter. 

1. Ben lange. Korte Kitinudvækster paa Pronotum 
og paa 9. Bagkropsleds Overside... Bruchidius. 

Ben korte. Store Kitinudvækster paa Pronotum, 
men derimod ingen paa 9. Bagkropsled.. Bruchus. 

en 
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Bruchidius Schilsky. 

1. Br. obtectus Say (Fig. 19). 1. Larvestadie: Pro- 

notum med et Skjold, der bærer 2 Par mørke, opstaaende 

Kitinudvækster, forrest et Par simple smaa Torne, bagtil 

et Par højere, i Spidsen afskaarne og her besat med en 

Tværrække påa 4 Smaatænder hver. Der er kun lange 

Ryghaar paa de 2 bageste Thoraxled og 1.—7. Bagkrops- 

led. 8. Bagkropsled ligesom Pronotum med et Skjold, der 

bærer 2 Par mørke, spidse 

Kitintorne. Benene langstrakte, 

2. Led med 3 Børster i Spidsen, 

3. Led meget tyndt, i Spidsen 

fodagtigt ombøjet og ved ,,Hæ- 

lenf med en enkelt Børste. 

Lever i Bønner (Phaseolus 
vulgaris). Indtil 28 Individer 
kan findes i en enkelt Bønne. 
Den er i Stand til at forplante 
sig videre i Bønneoplag i Hus 
uden at behøve at komme ud 
paa Marken til de grønne 
Bønnebælge. 

Laria Scop. 

FEST sorktmr EF 2 0): 

1. Larvestadie: Hovedet trukket 

svagt ind i Prothorax. Dette 

”" sidste uden Skjold, men sva- ' 

rende til de 2 Par Kitinud- 
vækster hos Bruchidius fin- Fig. 21. 1. Larvestadie af 
des her fortil 3 Par Smaatorne … V2ri2 pisorum. borøven. Bed 

> ; og Pronotums Kitinudvæk- 
og bagtil et Par større, vifte- i ster. (Efter Riley). 

formede, opstaaende, mørke : 

Kitiniseringer, foroven endende tværtafskaaret med ca. 8 

smaa Tænder. Alle Leddene bærer lange Børster, ogsaa 

"paa Pleurer og Underside. 9. Bagkropsled uden mørkere 

- 



376 

Kitiniseringer eller Torne. Benene korte og spinkle, 2. Led 

i Spidsen med 2 smaabitte Børster, 3. Led lille, tunge- 

formet, uden Børste. 

Lever i Ærter (Pisum sativum). Da Ærter er mindre 
end Bønner og Laria-Larven samtidig større end Bru- 
chidius-Larven, er det naturligt, at den førstnævnte fin- 
des kun enkeltvis i Ærterne; og er der ikke Næring nok 
i.en enkelt Grønært, kan Larven angribe en ny i samme 
Bælg. Hver ny Generation skal begynde ude paa Marken 
paa de fremvoksende Ærtebælge, selv om nok hele Ud- 
viklingen først slutter i de modne, tørre Ærter. 



Oversigt over Bladbillernes og Bønne- 
billernes Forekomst. 

i Side 

Achillea, se Røllike. 
-Acorus, se Kalmus. 
Adonis (Adonis). 

Longitarsus suturalis? .... 235 
Aegopodium, se Skvalderkaal. 
Agersennep (Sinapis arvensis). 

Phyllotreta vittata........ 210 
Agropyrum, se Kvik. 
Ajuga, se Læbeløs. 
Alant (Inula). 

Cassida hemisphaerica .... 268 
SE MU AA 3 SER) 268 

Pilemostoma fastuosa ..... 278 
Alliaria, se Løgkarse. 
Allium, se Løg. 
Alnus, se El. 

" Althaea, se Stokrose. 
Anchusa, se Oksetunge. 
Anthemis, se Gaaseurt. 
Anthriscus, se Kørvel. 

Arctium, se Burre. 
AÅrmeria, se Engelskgræs. 
Årmoracia, se Peberrod. 
Arnica, se Guldblomme. 
Artemisia, se Bynke. 

- Asparges (Asparagus officinalis). 
Crioceris asparagi ........ 44 

== dudecimpunctata MRÆSNS 
Asters (Aster). 

Side 

Astragel (Astragalus glycyphyl- 
lus). 

Bruchidius marginalis..... 288 
Atriplex, se Mælde. 
Atropa, se Galnebær. 
Avena, se Havre.” 
Avnbøg (Carpinus betulus). 

Psylliodes luteola?....... 258 
Ballota, se Tandbæger. 
Barsvælg (Lamium galeobdo- 

lon). 
Apteropeda globosa....... 246 

Bede (Beta). 
Cassida nobilis? ......... POT 

Betula, se Birk. 
Billebo (Oenanthe aquatica). 

Prasocuris phellandrii..... 155 
Bingelurt -(Mercurialis  peren- 

nis). 
Hermaeophaga mercurialis . 183 

Birk (Betula). 
Cryptocephalus nitidus .... 68 

== parvulus... 68 
—= punctiger .. 69 
== pallifrons .. 70 
— Cory meg 70 
— ”sexpunctatus 71 
— distinguendus 73 
— flavipes. . ." 75 
== bipunctatus. 76 



Cryptocephalus decemmacu- 
latus 

—= labiatus ... 
—= querceti ., 

rr frontalis . . . 
— ocellatus. . . 
— pusillus ... 

Lochmaea capreae ....... 

Luperus longicornis ...... 
AV DE SE SEES 

Bladhoved-Tidsel (Cirsium). 
Lema puncticollis ........ 

Crepidodera transversa.... 
— ferruginea ?... 

Sphaerøderma testaceum. . . 
GCassid as vider re 
TUD ANNO SEER 
AE VITAE AR SD 

Blomster. 
Labidostomis longimana . .. 
Gynandrophthalma cyanea … 
Cryptocephalus cristula.. . . 

— aureolus..… 

— sericeus... 

== bipunctatus. 
—= vittatus. . . : 

— Moraei.... 

— bilineatus. . 

— pygmaeus. . 
Blæresmelde (Silene inflata). 

Cassida hemisphaerica .... 
rn margaritacea VBE 

Blaahat (Knautia arvensis). 
Galeruca pomonae ....... 

Borraginaceae, se Rubladede. 
Brandbæger (Senecio). 

Longitarsus jacobaeae..... 
== ochroleucus . .. 

— | succineus..... 
SEE sracilissers kue 
—= suturellus .... 

— Gangibaueri. . . 
Pilemostoma fastuosa ..... 

Brassica, se Kaal. 

Side 

Brombær (Rubus idaeus og 
Caesius). 

Clyptinarubi eee eee 15 
Brudelys (Butomus umbellatus). 

Donacia sparganii........ 25 
FE Eno men os 34 

Brunrod (Scrophularia). 
Longitarsus nigrofasciatus.. 243 

Brøndkarse (Nasturtium). 
Phaedon cochleariae...... 138 

Psylliodes napi...... KERES SD 
Bukketorn (Lycium barbarum). 

Psylliodes affinis......... 258 
Bulmeurt (Hyoscyamus niger). 

Epithrix pubescens ....... 181 
Psylliodes affinis......…. 258 

== hyoscyami ..... 259 
Burre (Lappa, Arctium). 

Cassida Panzeri ......... 270 
rr rubig mose 271 

Butomus, se Brudelys. Å 
Byg (Hordeum).… 

Phyllotreta vittula........ 212 
Bynke (Artemisia). SVÆR 

Chrysomela carnifex...... 99 
— marginata? ... 100 

Galeruca interrupta....... 146 
…Longitarsus succineus? ... 227 

Bævreasp. (Populus tremula). 
Zeugophora flavicollis..... 49 

— scutellaris .... 49 
== subspinosa ... 50 
—= Burner sr 50 

Cryptocephalus coryli ..... 70 
— sexpunctatus 71 

Melasoma saliceti......:. 120 
Phytodecta rufipes ....... 125 
Phyllodecta laticollis...... 131 

—= atrovirens..... 132 
Chalcoides nitidula ....... 178 

— ENUD SE: Base ARR Er s 180 

Bønne (Phaseolus vulgaris). 
Bruchidius obtectus ...... 

Cakile, se Strandsennep. 
Calla, se Mysse. 

indsi…= 

reg ØRER 



Calluna, se Hedelyng. 
Caltha, se Kabbeleje. 
Cannabis, se Hamp. 
Cardamine, se Springklap, Eng- 

karse og Vandkarse. 
Carduus, se Tidsel. 
Carex, se Star. 
Caryophyllaceae, se 

familien. 
Cassia, se Rørkassie. 
Centaurea, se Knopurt. 
Chamaenerium, se Gederams. 
Chenopodiaceae, se Salturtfa- 

milien. 
Chenopodium, se Gaasefod. 
Chrysanthemum, se Okseøje. 
Cicuta, se Gifttyde. 
Cirsium, se Bladhoved-Tidsel. 
Cochlearia, se Kokleare. 
Compositae, se Kurvblomstrede. 
Convallaria, se Liliekonval. 
Convolvulus, se Snerle. 
Corylus, se Hassel. 
Crambe,. se Strandkaal. 
Crataegus, se Hvidtjørn. 
Cruciferae, se Korsblomstrede. 
Cynoglossum, se Hundetunge. 
Dactylis, se Hundegræs. 
Dianthus, se Nellike. 
Dueurt (Epilobium). 

Haltica palustris....... BE 
Sr OL EFA CE 2 PA 

Dunhammer (Typha).. 
.Donacia versicolorea...... 

— … thalassina 
— brevicornis 
EVU SAI SES SUGES 
FRR SIMPEL rger 
FE CIR NEN ASS 

-.,Døvnælde (Lamium). 
Chrysomela fastuosa...... 

Echium, se Slangehoved. 
Eg (Quercus). 

Labidostomis tridentata.. . . 

Cryptocephalus nitidus .. 

Nellike- 

- 
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Side Side 

Cryptocephalus sexpunctatus 71 
—= cordiger RR 73 
—= bipunctatus. 76 
— labrafuser re SØ 
= quercetre te sS2 
—= PUusSillus tk FSB 

Phytodecta pallida........ 127 
Euperuss Hanpes ie ARE 165 
Haltica skeer 3 198 

EN SS ER 200 
Psylliodes-Juteolas An 258 

El (Alnus). 
Cryptocephalus coryli ..... 70 

. — flavipes:::.—5 1175 
— decemmacu- 

: latus 78 
E labiatus 5182 
== pusillus 85 

Melasoma"aeneum LSE 22 
Galerucella lineola ....... 155 
Agelastica aller tree: 160 
Luperus longicornis ...... 164 

Ed av DES ER 165 
Elm (Ulmus). 

Galerrcsllasuateola se [55 
Psylliodes-luteolas ES 258 

Engelskgræs (Armeria vulgaris). 
Cryptocephalus bilineatus?. 80 

Engkarse (Cardamine pratensis). 
Galeruca tanaceti 
Phyllotreta diademata ..... 

Epilobium, se Dueurt. 
Equisetum, se Padderokke. 
Eriophorum, se Kæruld. 
Esparsette (Onobrychis). 

Longitarsus atricillus? .... 234 
Eupatorium, se Hjortetrøst. 
Euphorbia, se Vortemælk. 
Evighedsblomst (Gnaphalium). 

Cassida margaritacea? .... 275 
Filago, se Museurt. 
Filipendula, se Mjødurt. 
Fladbælg (Lathyrus). | 

IDeroecrepis Frufpes SE 
Laria lotkiist rer eee 
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Side 

Laria atomaria. 20 SDN 284 
Sa luffer Omni se Ree 285 

Fladstjerne (Stellaria). 
Cassida flaveola ...... 209 

Forglemmigej (Myosotis). 
Longitarsus curtus? ...... 236 

Fragatia, se Jordbær. 
Fredløs (Lysimachia). 

Galerucella sagittariae..... 154 
Lythraria salicariae....... 175 
Psylliodes picina......... 258 

— ute ol ke 258 

Frugttræer. 
Orsodacne cerasi ........ 51 

Frøbid (Hydrocharis). 
Donacia arundinis........ 32 

Frøstjerne (Thalictrum). 
Galeruca laticollis........ 145 

Fyr (Pinus). 
Cryptocephalus pini ...... 74 
Luperus pinicola......... 165 

Følfod (Tussilago farfara). 
Longitarsus gracilis........ 229 

— suturellus .... 232 
Galeopsis, se Hanekro. 
Galium, se Snerre. 
Galnebær (Atropa belladonna). 

Psylliodes affinis......... 258 
Galtetand (Stachys). 

Chrysomela fastuosa...... 108 
Galerucella pusilla ....... 157 
Dibolia rugulosa ......... 251 

Gederams (Chamaenerium an- 

gustifolium). 
Bromius obscurus........ 91 
Haltica chamaenerii ...... 202 
ONS ENES BE al ME 2OS 

Geum, se Nellikerod. 
Gifttyde (Cicuta virosa). 

Prasocuris phellandrii..... 135 
Glyceria, se Sødgræs. 
Gnaphalium, se Evighedsblomst. 
Gramineae, se Græsfamilien. 
Gran (Picea). 

Cryptocephalus pini ...... 74 

Side 

Græsfamilien (Gramineae). 
Eemateyanelar serene 46 

Ha aEPICNS ONES FR SE RRRRE 47 
== tristisise i MAR 47 
Er Mel anno Da mee 48 

Chaetocnema aridula ..... 190 
= Mannerheimi. 191 
== aridell armeer 192 
Er Sahlbergi.... 193 

Guldblomme (Arnica montana). 
… Chrysomela cerealis...... 110 
Guldkarse (Roripa silvestris). 

Phyllotreta diademata ..... 214 
Gyvel (Sarothamnus scoparius). 

Phytodecta olivacea ...... 126 
Bruchidius cisti....….... 286 

Gaasefod (Chenopodium). 
Cassida nebulosa ........ 269 
NO DILTS SAR SER SEES 275 

Gaaseurt (Anthemis). : 
Cassida prasina.......... 274 

Hamp (Cannabis. sativa). . 
Psylliodes attenuata ...... 254 

Hanekro (Galeopsis). | 
Chrysomela' fastuosa...... 108 

5 cerealisuursme 110 
Chrysochloa rugulosa :.... 112 

" Cassida viridis .......... 267 
Hassel (Corylus avellana). 

Gynandrophthalma aurita .. 59 
Cryptocephalus nitidus .... 68 

== coryli ..... 70 
== sexpunctatus 71 
ER cordiger ... 73 
SEE flavipes.... 75 
— bipunctatus. 76 
== pusillus ... 85 

Phytodeeta quinquepunctata. 126 
—= pallida ....... 127 

Haltica  squercetorum var. 

brevicollis ....... HIS 200 
Havgræs (Ruppiad). ; 

Haemonia mutica ........ 15 
Havre (Avena). 

Lema melanopa ......... 48 



Side 

Chaetocnema aridula .….. 190 
Elispella- atra or SAS 262 

Havtorn  (Hippophaés  rham- 
noides). 

Haltica tamaricis......... 197 
Hedelyng (Calluna vulgaris). 

Lochmaea suturalis....... 149 
Halticassandmise EL. 203 

Hestebønne (Vicia faba). 
Fadasrufimana sta ror 285 

Hieracium, se Høgeurt. 
Hindbær (Rubus idaeus). 

Glyptmasrubisiis Fe: 1575 
Hippophaés, se Havtorn. 
Hjortetrøst (Eupatorium canna- 

" binum). 
Longitarsus succineus..... 227 

Honckenya, se Strandarve. 
Hordeum, se Byg. 
Humle (Humulus lupulus). 

Psylliodes attenuata ...... 254 
Hundegræs (Dactylis glomerata). 

Lemåa ceyanella 27 46 
EMO SON EDER E 47 
EEG EC 10 (0) SE FEBER AE 48 

Hundetunge (Cynoglossum offi- 
cinale). 

Longitarsus exoletus...... 230 
— Massere 235 

== quadriguttatus . 239 
— anchusae ..... 241 

Hvede (Triticum). 
Eem cyanella 1 SR: 46 
OS ER, 52 KEVOVERE 47 
ES 1100) 00 KS er 48 

Hvidtjørn (Crataegus). 2 
Orsodacne cerasi ........ 5] 
Cryptocephalus coryli..... 70 

FE Cordmert STS: 
Lochmaea crataegi ....... "149 

Hydrocharis, se Frøbid. 
Hyoscyamus, se Bulmeurt. 
Hypericum, se Perikon. 
Høgeurt (Hieracium). 

Cryptoeephalus vittatus.... 77 

Side 

Chrysomela cerealis...... 110 
Hør (Linum usitatissimum). 

Aphthona euphorbiae...... 218 
Longitarsus parvulus ..... 242 

Inula, se Ålant. 

Iris (Iris pseudacorus). 

Plateumaris sericea....... Si 

Aphthona nonstriata ...... 
Jordbær (Fragaria vesca). 

GClyp nar AoD, 15 
Juncus, se Siv. 
Kabbeleje (Caltha palustris). 

Hydrothassa marginella ... 134 
i ER hannoverana.. 134 
Prasocuris phellandrii..... 135 

Kalmus (Acorus). 
Plateumaris sericea....... Så 

Kamille (Matricaria). 
Longitarsus ochroleucus... 227 
Cassida prasina.......….. 274 

Karse (Lepidium). 
Phyllotreta nemorum ..... 211 

SEE undulat 212 
== NMISriPEeSs Er 2NS 
Sieg crueiferae 23 
FE ENE TE ESS ERE EEN ESERE 214 

Kartoffel  (Solanum  tubero- 

sum). 
Psylliodes affnis ........ 258 

Katost (Malva). 
Podagrica fuscicornis ..... 184 

Kattehale (Lythrum. salicaria). 
Galerucella. calmariensis... 156 

Fate ie ESS 200 
SE 0) OR NEED SR ERE ERR 203 

Aphthona lutescens....... 216 

SE Psylliodes lnteolas 535 258 
Kiddike (Raphanus raphani- 

strum). 
Colaphussophiae 15 
Phyllotreta nemorum ..... 211 

—= undlader 22 

== nigripes sr see 21S 
ER cruciferaer mee NS 

== En: Eee, FRNEERE 214 



Side 

Klokkelyng (Erica tetralix). 
Cryptocephalus  bipunctatus 

var. sanguinolentus ..... 76 
Cryptocephalus biguttatus.. 76 

Kløver (Trifolium). 

Labidostomis longimana? .. 54 
Crepidodera ferruginea?... 173 

Knautia, se Blaahat. 
Knopurt (Centaurea). 

Chrysomela marginata? ... 100 
GE cerealis: Fa 110 

Chrysochloa rugulosa..... 1512 
Galeruca pomonae ....... 144 
Crepidodera ferruginea ?... 173 
Longitarsus niger? ....... 241 
Sphaeroderma rubidum.... 245 
Cassidasvibd er AES 270 

El Margarita cea ss 27 S 
Kogleaks (Scirpus). 

Donacia obscura ......... 26 
EIN DES Sa ENE SEDÆERE 28 

mr ha lasse 29 
Kokleare (Cochlearia). 

Phaedon concinnus...... 2.138 
Køngelys (Verbascum). 

Longitarsus tabidus....... 230 
== nigrofasciatus. . 243 

Konval (Polygonatum). 
Lilioceris merdigera ...... 42 

— | FU DRED SE Es og LER ER 43 

Korn. 

Eemarcyanellas mere sa eE 46 
Er SON LERENDE 47 

ANES ORE se Es 48 

Phyllofreta vittulatk mee 212 
Korsblomstrede - (Cruciferae). 

Phaedon cochleariae...... 138 

—= CONCIIMN USE RE 138 

Phyllotreta exclamationis .. 209 
—  tetrastigma .... 209 
— flextosamennereer 210 

— VILA Er eee 210 

— nemorum ..... PAY! 

—= undulat 212 

== VT EEN EVE RER meRER 22 

; Side 

"Phyllotreta nigripes ...... 2 3 
FR eruciterae mee 23 

—= Ar a eN R 214 
EO la demata ser 214 

Psylliodes chrysocephala .. 254 
FEE Mai: 1705 vaRRel 256 

Korsknap (Nepeta hederacea). 
Chrysomela goettingensis.. 106 
Longitarsus lycopi........ 236 

Kransburre (Marrubium  vul- 
gare). SR 

Longitarsus ballotae ...... "243 
Kulsukker (Symphytum . offici- 

nale). 
" Longitarsus suturalis? .... 235 

Sr nasturtirs seeren 235 
== anchusae ..... 241 

Kurvblomstrede (Composiiae). 
Cryptocephalus cristula .... 65 

== aureolus ... 66 
SER sericeus ..:" 67 
— … Wasastjernae 81 

Chrysomela marginata? ... 100 
== analis ins ae 101 

Crepidodera ferruginea ?... 173 
Longitarsus succineus..... PZAN 
Cass dar vins PE Serene 267 

Kvalkved (Viburnum. opulus). 
Galerucella viburni....... 152 

Kvik (Agropyrum repens). 
Chaetocnema aridula...... 19055 

Kællingtand (Lotus). 
Labidostomis longimana?.,. 54 
Eariat Mot AS AT OR SANNES 282 

Kær-Mysse (Calla palustris). 
Plateumaris discolor...... 38. 

Kæruld (Eriophorum alpinum). 
Plateumaris discolor....... 38 

Kørvel (Anthriscus). 
Chrysomela orichalcea .... 101 

Kaal (Brassica). ; ' 
Phyllotreta vittata........ 210784 

— nemorum ere 2A0l 
— undulata RE 
— nigripes= ere 21S 



Side 

Phyllotreta cruciferae ..... 213 
"53 AFA ANE 3: RS — 214 

Psylliodes chrysocephala... 254 
Labiatae, se Læbeblomstrede. 
Lamium, se Døvnælde og Bar- 

svælg. 
Lappa, se Burre. 
Lathyrus, se Fladbælg. 
Lepidium, se Karse. 
Lilie - (Lilium). 
Boer e ES RG: 43 

Liliekonval (Convallaria). 
Lilioceris merdigera ...... 42 

Lilium, se Lilie. 

Limurt (Silene). É 
GCGåssida nobilis 000. 213 

Linaria, se Torskemund. 
Linum, se Hør. 
Lithospermum, se Stenfrø. 
Loppeurt (Pulicaria dysenterica). 

Cåssida murråea...:...… 268 

Pilemostoma fastuosa..... 278 
Lotus, se Kællingtand. 
Lungeurt (Pulmonaria. offici- 

nalis). i 
Longitarsus nasturtii...... 230 

—= CURIUS FIE TE 236 
BES UNI US ET 7107 BIT 
== anchusae ..... 241 

Lycium, se Bukketorn. 
Lycopus, se Sværtevæld. 

" Lyng, se Hedelyng og Klokke- 
lyng. ; 

Lysimachia, se Fredløs. 
Lythrum, se Kattehale. 
Læbeblomstrede (Labiatae). 

Labidostomis longimana?.. 54 
Chrysomela fastuosa...... 108 
Longitarsus lycopi..... RENEE 

Læbeløs (Ajuga reptans). 
Apteropeda splendida ..... 247 

Løg (Allium). 
Lilioceris merdigera ...... 42 

" Løgkarse (Alliaria officinalis). 
Phiyllotreta ;ochripes 22 208 

- 

Side 

Esylkodessnapi En eee 250 
Løvtræer. 

Labidostomis humeralis ... 55 
Crepidodera nigritula ..... 174 

Malva, se Katost. 

Marrubium, se Kransburre. 
Matricaria, se Kamille. 
Medicago, se Sneglebælg. 
Mentha, se Mynte. 
Mercurialis, se Bingelurt. 

Merian (Origanum vulgare). 
Cryptocephalus pygmaeus.. 84 

Mimose (Mimosa pudica). 
Bruchidius mimosae...... 287 

Mjødurt (Filipendula (Spiraea) 
ulmaria). . 

Galerucella tenella ....... 157 

Haltica Engstrømi........ 201 
Aphthona lutescens?...... 216 

Mos. 

Mniophila muscorum ..... 182 
Museurt (Filago). 

Cassida seladonia........ PAT (Pe 

Mynte (Mentha). 
Chrysomelapolita 0.0 106 

— menthastri.... 110 

Longitarsus lycopi ....... 236 

—= Waterhousei .. 243 

Dibålia occultans ........ 250 
Gas Vii dS HEN REDE 267 

—  murraea......... 268 
Myosotis, se Forglemmigej. 
Myricaria germanica. 

FHaltica famaricis 3.2 FO: 197 
Myriophyllum, se Tusindblad. 

Mysse (Calla). 
Plateumaris discolor...... 38 

Mælde (Atriplex). 
'Cassida nebulosa ........ 269 

BREST ODINS DP: 53 ER 215 

Mærke (Sium). i 
Prasocuris phellandrii..... 185 

Nasturtium, se Brøndkarse. 
Natlys (Oenothera). 

Haltica oleracer RE 203 



Side 

Natskygge (Solanum). 
Epithrrkspubescenssne er 181 
Psylliodes affinis......... 258 

== dulcamarae .... 259 
Natskyggefamlilien (Solanaceae). 

Psylliodes affinis......... 258 
Nellike (Dianthus). 

Cassida hemisphaerica .... 268 
—  = Kmargaritacea ..... PD 

Nellikefamilien (Cariophylla- 

CcCeae). 
Cassida flaveola ......... 269 
— …— margaritacea 4. 275 

Nellikerod (Geum rivale). 
Haptoscelis melanocephala? 146 

Nuphar,. se Aakande. 
Nymphaea, se Nøkkerose. 
Nælde (Urtica). 

CassidaVvittata sure ske 276 
Nøkkerose. (Nymphaea alba). 

Donacia crassipes........ 22 
Galerucella nymphaeae.... 153 

Oenanthe, se Billebo. 
Oenothera, se Natlys. 
Oksetunge (Anchusa officinalis). 

Longitarsus exoletus...... 230 
== Masurien 8235 

— li duS ESSEN: 237 

== anchusae ..... 241 

—= ECN Eee 243 

Okseøje (Chrysanthemum). 
Cryptocephalus bilineatus.. 80 
Chrysomela marginata? ... 100 
Longitarsus succineus..... BOT 

Onobrychis, se Esparsette. 
Origanum, se Merian. 
Padderokke (Equiseturn). 

Hippuriphila Modeeri ..... 176 
Papilionaceae, se  Ærteblom- 

strede. 
Peberrod (Armoracia). 

Phyllotreta armoraciae .... 208 
Pedicularis, se Troldurt. 
Perikon (Hypericum). 

Cryptocephalus Moraei.... 79 

Chrysomela hyperici...... 
— quadrigemina. . 

BG geminata 

— ” brunsvicensis. . 

== goettingensis . . 
— varians 

Phaseolus, se Bønne. 
Phleum, se Rottehale. 

Phragmites, se Tagrør. 
Picea, se Gran. 

Pil (Salix). 
Clytra laeviuscula........ 

Chrysochloa rugulosa..... 

Cryptocephalus nitidus. .. . . 
==: pallifrons . . 
= Corr 
— sexpunctatus 
== flavipes.... 
== decemmacu- 

latus 

— frenatus .. . 
—= — Wasastjernae 
FEE. labiatus.... 

eg frontalis .…. . 
53 ocellatus . . . 

5 pusillus.... 
SE Tufipes ...- 

Plagiodera versicolor ..... 
Melasoma populi ........ 

== SAlLTCEL FEER 

re iutremulae Se 

FE COMAT SE HESS EEl 
— cupreum re 
=— vigintipunctatum . 

Phytodecta viminalis...... 
== TU NPES 35 re 
za Pallidas 522 

Phyllodecta vulgatissima. . . 
Fa fibialissrærgeee 
7 vitellinae ..... 

== atrovirens. .... 
Lochmaea capreae ....... 
Galerucellatlme ofrer 
Luperus longicornis ...... 

— flavipes kr ere 



Side 

Clralcoides' drak se HE 179 
—= Pias srNE 179 
— fulvicornis.... . 179 

Chaetocnema semicoerulea. 190 
Haltica-famariciss sen 197 

RAS SE TE 0 rn ae FEAR 198 

Psylliodes Futeola ........ 258 
Pilblad (Sagittaria sagittaefolia). 

Honaaasdenfata”. HS 23 
SENERE: 55110) VOV ie; BER EE ER SEES ER 27 

Pileurt (Polygonum). 
Gastroidea polygoni ...... 114 
Mantura ambigua? ....... 186 

SE agt FS ET; NRA SE Ao DERE RR 186 

Chaetocnema concinna .... 189 
;Halticaoleracea 203 

Pindsvineknop (Sparganium). 
Donacia versicolorea...... 

ERR ES Pakea ne ASE 25 
FEE: AG HAHA FOR STE Z5 
DECO OPA REE | 

eee IDE HA DENS I 5 HERNEDE NREN 2 
Pinus, se” Fyr. 

Pisum, -se. Ært. 

Plantago, se Vejbred. 
Polygonatum, se Konval. 

- Polygonum, se Pileurt. 
Poppel: (Populus) (se ogsaa 

Bævreasp). 
Zeugophora scutellaris ..:. 49 

— + "- subspinosa.…. = 50 
Cryptocephalus flavipes .:. 75 

— ochroleucus 81 
— Popn rs 87 

Melasoma populi :....... 119 
— Salten SU 120 
— fremulkes i nes 120 

Phyllodecta laticollis...... 131 
— vitellinae ...… EST 

Chalcoides nitidula....... 178 
— AFA SE SYS 179 
— BES ros 179 

— GÅ LIKSE oe SER mnaEs 180 
Psylkodes:uteolg see 258 

Potamogeton, se Vandaks. 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 
- 

| 
| 

Side 

Prunus, se Slaaen. 
Pulicaria, se Loppeurt. 
Pulmonaria, se Lungeurt. 
Quercus, se Eg. 

Ranunkel (Ranunculus). 

Donacia versicolorea...:.. 23 
NET: LSD, VE 

Elydroihassaaucid 70 133 
—= marginella ... 134 

| Longitarsus luridus....... EN 
Raphanus, se Kiddike. 
Raps (Brassica napus). 

Psylliodes chrysocephala... 254 
Rejnfan (Tanacetum vulgare). i 

Chrysomela graminis ..... 109 
Gis svibee SS NT 270 
UDE SES REE ZTE 
Sane MOSE 322 STZ 
en ir TED UR SANDE ZIS 

Reseda (Reseda). 

Phyllotreta undulata .....: 212 
— hisripes ur 213 
— SUD EG vs ad Sense etat 214 

— nodicormis JES NS 

Rhinanthus, se Skjaller. 
Roripa, se Guldkarse og Vand- 

peberrod. 

Rottehale (Phleum Boehmeri). 

Hispelaatrasese er 262 
Rubladede (Borraginaceae). 

Longitarsus exoletus...... 230 
—= RASER 235 
— CHRIS ERE Ser 236 

— anchuSsaer: 1 241 

— SU REDE DEAR 243 
Rubus, -se Brombær. 

- Rumex, se Skræppe og Rødknæ. 
Rundskulpe (Vogelia paniculata). 

Phyllotreta diademata ..... 214 

Runkelroe. 
Gassida nebalosa 525 155 269 

Sov iaa SSU SERGE 276 

Ruppia, se Havgræs. 
Rødknæ (Rumex acetosella). 

Galeruca interrupta....... 146 



Mantura chrysanthemi..... 185 
Røllike (Achillea). 

Cryptocephalus pygmaeus.. 84 
Chrysomela marginata? ... 100 

— 5 praminis vw. 5. 109 

Galeruca' tanaceti 143 
Longitarsus ochroleucus ... 227 

ER Se emn eu sr SP 
Cassida sanguinosa....... 272 

Ed ent CONN SEE RE: 273 
— . sanguinolenta..... 274 
EU SUE rer re 274 

Røn (Sorbus aucuparia). 
Phytodecta quinquepunctata. 126 

Rørkassie (Cassia fistula). 
Bruchidius mimosae...... 287 

Sagittaria, se Pilblad. 
Salicornia, se Salturt. 
Salix, se Pil. 
Salsola, se Sodaurt. 

— Salturt (Salicornia). 
Gassida' vittata ses ANSE: 276 

Salturtfamilien  (Chenopodia- 

Ceae). 

Cassida nebulosa ........ 269 
SÅ RATIO DIIS SE REE FE ner 275 

GR SAV at as mi RS ERE 276 
Sarothamnus, se Gyvel. 
Scirpus, se Kogleaks. 
Scorzonera, se Skorsoner. 

" Serophularia, se Brunrod. 
Scutellaria, se Skjolddrager. 
Sedum, se Stenurt. 
Senecio, se Brandbæger. 
Sennep (Sinapis). 

Phyllotreta vittata........ 210 
— nemorums PAW i 
== undulata 212 

— MigrIpeS RS E 213 
CRU CIferae re 213 
— ER Rs PN SR REE REGNE 214 

Silene, se Blæresmelde og Lim- 
urt. 

Sinapis, se Sennep. 
Sisymbrium, se Vejsennep. 

Sium, se Mærke. 

Siv (Juncus). 
Chaetocnema confusa..... 

Skjaller (Rhinanthus). 
Apteropeda orbiculata ..... 

Skjolddrager (Scutellaria galeri- 
culata). 

Chrysomela graminis ..... 
Phylløbrotica quadrimaculata 

Skorsoner (Scorzonera humilis). 
Cassida Panzer oe 

Skræppe (Rumex). 
Gastroidea viridula....... 
Galeruca interrupta....... 
Mantura chrysanthemi .... 

— obtusata 

graria). 
Lamprosoma concolor..... 

Skærmplanter (Umbelliferae). 
Chrysomela orichalcea . 
Prasocuris phellandrii. ... : 

Slangehoved (Echium vulgatre). 
Longitarsus exoletus...... 

— nasturtii...... 
— Curt use Fe 
— anchusae 

— MISEr DAS 
— echii 

Clytraslaeyruscula see 
Cryptocephalus chrysopus. . 

Snebolle (Viburnum opulus).. 
Galerucella viburni....... 

Sneglebælg (Medicago). 
Longitarsus atricillus? .:.. 

Snerle (Convolvulus). 
Longitarsus rubiginosus ... 

— pellucidus .... 
—= suturalis? .... 

Hypocassida subferruginea . 
Spermophagus cisti....... 

see tele før NØ 

—… ambigua Pe. 1 
— TUSE SEER 

Chaetocnema concinna .... 

Skvalderkaal (Aegopodium poda- 

RUSSER SEE 

rattet fare Negle 

Side 

E 

EEG] EN 

REP 2" 
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Side 

Snerre (Galium). : 
Sermylassa halensis ...... 159 

Sodaurt (Salsola kali). 

Cassida Vaasa on 216 
Solanaceae, se Natskyggefami- 

lien. 
Solanum, se Natskygge. 
Sonchus, se Svinemælk. 
Sorbus, se Røn. 
Sparganium, se  Pindsvine- 

knop. 
Spergel (Spergula arvensis). 

Psylliodes cucullata....... 260 
Cassida margaritacea ..... OS 
EAST] sy] USER SNS AEENESEE LMS 

£ EVIG ENE ENE: SADAT 

Spiraea, se Mjødurt. 
Springklap (Cardamine). 

Galerie fanaceti 3 str 143 
Phyllotreta ochripes ...... 208 
== exclamationis .. 209 
— tetrastigma .... 209 
— Her tos rr 210 

Bl diademata ..... 214 
Psylliodes api SS AS: 256 

Stachys, se Galtetand. 
Star (Carex). 

Donacia. aquatica. 7353 4 25 
FE Ob SCUrA 7 Son NS 26 
EEN Yo Te te DERE essens 26 
EO DE RE LT RER 2 
SEE EIDE SSR Re 6: 28 
ERE false 2 29 

Plateumaris sericea....... Sy 
; — consimilis .... 39 

— FISKENE 40 
== ENlyD INSEE EEN 40 - 

Chaetocnema Sahlbergi ... 193 
" Stellaria, se Fladstjerne. i 

Stenfrø (Lithospermum). É 

— … Longitarsus suturalis? .... 235 
Stenurt (Sedum). 
SGalertca=interruptat Ser 146 

Stokrose (Althaea rosea). 
Podågrica- fuscicornis ..... 184 

Side 

Strandarve (Honckenya peploi- 
des). 

Cassidasflaveolas seen 269 
er EO INSEE REE ÅD 
XD SENE es sene SED 276 

Strandasters (Aster tripolium). 
Longitarsus brunneus?.... 238 

Strandkaal (Crambe maritima). 
Psylliodes fusiformis...... 256 

Strandsennep (Cakile maritima). 

Psylliodes marcida ....... 257 
Sukkerroe. 

Chaetocnema concinna .... 189 
Svinemælk (Sonchus). 

Cassida rubiginosa ....... LA 
Sværtevæld (Lycopus). 

Chrysomela graminis ..... 109 
Longitarsus lycopi........ 236 
Cassidasviridis RA DÅ 267 

Symphytum, se Kulsukker. 
Sødgræs (Glyceria): 

Donaciaftaguateas ss 25 
ER DIG OOA SE Pl 
earn ds ER 32 
ER Sen eu pr ease SPA 

Chaetocnema aridula ..... 190 
Tagrør (Phragmites communis). 

Donacia arundinis 102 SA 32 
ERE LEG VIDES EEN FR ELNE 33 

Plateumaris braccata...... 38 
Tanacetum, se Rejnfan. 
Tandbæger (Ballota nigra). 
-Eongitarsus ballotae ...... 243 
Dibolia depressiuscula .... 250 

Thalictrum, se Frøstjerne. 
Thymus, se Timian. 
Tidsel (Carduus). 

Crepidodera ferruginea?... 173 

Sphaeroderma testaceum... 244 
Psylliodes chalcomera..... 260 
Cassida rubiginosa ....... 2 
aab o JSG EET NE, PAT 

. Timian (Thymus). 
Cryptocephalus pygmaeus..' 84 

mEhrysomelacerealisz mr 110 
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Side 

Cassida margaritacea? .... 275 
Torskemund (Linaria). 

Chrysomela gypsophilae?.. 98 
— marginalis.... 99 
— … - sanguinolenta . 99 

Trifolium, se Kløver. 
Triticum, se Hvede. 

Troldurt (Pedicularis palustris). 
Longitarsus holsaticus..... 240 

Tropaeolum. 
- Phyllotreta undulata ...... 212 

— Nigsipes se FEE NS 
— Aa ERE 214 

Tusindblad (Myriophyllum. spi- 
catum). 

Haemonia appendiculata... 15 
Tussilago, se Følfod. 
Typha, se Dunhammer. 
Ulmus, se Elm. 
Urtica, se Nælde. 
Vandaks (Potarnogeton). 

Haemonia appendiculata... 15 
—= Muti are IS 

- Donacia versicolorea...... 23 
Vandkarse (Cardamine amarada). 

Phyllotreta ochripes ...... 208 
— tetrastigma .... 209 

Vandpeberrod (Roripa amphi- 
bid). 
Phaedon .cochleariae...... 138 
Phyllotreta ochripes ...... 208 

Vejbred (Plantago). 

Chrysomela haemoptera ... 107 
Longitarsus pratensis ..... 231 

— melanocephalus 233. 
Vejsennep (Sisymbrium). 

Colaphus sophiae..... EraEE e] ES) 

Side 

Psylliodes cyanoptera ..... 255 
— CUPDREaS FA RERR OT 

Verbascum, se Kongelys. 
Veronica, se Ærenpris. 

Viburnum, se Kvalkved. 
Vikke (Vicia). 

Derocrepis rufipes ....... Mål 
Crepidodera ferruginea?... 173 
Spermophagus cisti?...... 281 
Faria atomaria re SKR soRER 284 
UN Mana RARE 285 
Ute COrNIS er SENDER 285 

Vogelia, se Rundskulpe. 
Vortemælk (Euphorbia).… 

Aphthona cyparissiae...... 216 
— euphorbiae rs 218 
== cyanella 33 SALES 

Er pysmåaea see 219 
— venustula....... 219 

Ærenpris (Veronica). 
Prasocuris junci .......:. 136 
Phaedon armoraciae....:. 139 
Galerucella pusilla ....... 157 
Longitarsus holsaticus .... 240. 

Ært (Pisum sativum). 
Faria pis orm es SER 283 
—… rufimana ...... BEER ER 12] S)0) 

Ærteblomstrede (Papilionaceae). 
Derocrepis rufipes FREE 157741 
Crepidodera ferruginea.... 173 
Bari slot rr ENES 282 
EET OMAR TAS AES ESS 284 

Aakande (Nuphar luteum). 
Donacia crassipes........ 22 

ES På an SNE 25 
Galerucella nymphaeae.... 153 
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Bladbiller og Bønnebiller, 
der optræder som Skadedyr. 

Side 

Crioceris asparagi....... 44 | Phyllotreta undulata ..... 
Fem aka EEN 46 — Vittula ss 
ENS ON ERE SER 47 —= mlgripes 215 
En IE ENO) DE IE RE 48 — eruciferae 2 

Melasoma populi........ 110 — £ 1 DKG La ker FASER gå 

— SAN tREr E rr 120 | Aphthona euphorbiae .... 
== dene ere 122 | Longitarsus parvulus..... 

Phyllodecta vulgatissima .… 129 |! Psylliodes attenuata ..... 
— vitelimaerrr Si == chrysocephala. . 

Lochmaea capreae....... 148 —= £: to USAS SE HERE 
Galerucella lineola ...... IS5 K.Cassidarmebuløsar sa 

Ea liteolaer re 155 EL LE ES SED Ses ag 
Agelasticarralnie else 160 Ear pisorum ESSENS 
Chaetocnema concinna ... 189 EU TAN SEM GØR 
Phyllotreta nemorum .... 211 

Forkortede Forfatternavne. 

Åhr. = Åhrens. Foudr. — Foudras. 
Al. — AÅAllard. Geoffr. :- = Geoffroy. 
Boh. —=— Boheman. Germ. == Germar: 

" Bon. =— Bonelli. . Gmel. "Gmelin: 
Chevyr — Cheyrolaf: Grav. = Gravenhorst. 
Chap. = Chapuis. Gyll. = Gyllenha!. 
Corn. == Cornelius: Hbst. Herbst 
Desbr.. = Desbrochers. Illig. =="llliger: 
Drap. —= Drapiez. Kutsch. — Kutschera. 
Drue Lac. = Lacordaire. 

" Duftsechm.= Duftschmid. Laich. — Laicharting. 
Er = Erichson. ”Latr. HE atrerle 
Fabr. — Fabricius. Eetzn: ber ner 

— Fairmaire. E: == Einne: 
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Marsh... = Marsham. Scop. = Scopoli. 
Motsch. —= Motschulsky. Seidl. zSeidlitz: 
Oliv. = Olivier. Steph. =— Stephens. 
Panz. ==" Panzer: Suffr. —=— Suffrian. 
Payk. —= Paykull. Thoms. — Thomson. 
Pontopp. — Pontoppidan. Thunb. — Thunberg. 
Redtb. — Redtenbacher. | Waterh. — Waterhouse. 
Sahlb. — Sahlberg. 
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Navnefortegnelse. 
(Synonymer er trykte med Cursiv). 

1. Familier, Underfamilier, Slægter og Underslægter. 

Side Side ” Side 

Adimonia ...... 141 Donacia ....... 17 | Longitarsus .... 216 
Å dOXUSER ENE ER 90 |! "Donaciini ...... 12 Euperus sees 
Agelastica ...... 160 Ep eee 181 Lythraria .....… 174 

Aphthona ...... 215 | Eumolpus ...... 90 | "Macroplea...... 13 
Apteropeda ..... 246 | Eupoda...... BERSE AO] Mantura ....... 184 
Balanomorpha ... 184 | Galeruca....... 141 Melasoma...... 117 
Batophila ...... 175 | Galerucella..... 150 | Mniophila...... 181 
Bromius ...... 790 | Galerucinae 2 139 Ochrosis 0 174 
Bruchidae ss 279 | Gastroidea ..... ISS NOR masser Le 111 
Bruchidius ..... 286 | Gastrophysa .... 113 | Orsodacne ..... 51 
Bruce huses 281 Glyptina ....... 175 | Pachymerus .... 288 
Camptosomata .. 51 | Gonioctena ..... 1258 EP haedonseeere 137 
Cass kr FREE 263 | Gynandrophthalma 58 | Phyllobrotica ... 161 
Cassidini ...... 263 | Haemonia...... 13 | Phyllodecta..... 128 
CGhåetoenema 187 Haltica 193 | Phyllotreta ..... 205 
Chalcoides ..... TAMME altrende ere 166 | Phytodecta ..... 123 
Chrysochloa .... 111 Haptoscelis..... 146 | Pilemostoma.... 277. 
Chrysomela .... 93 | Hermaeophaga.. 182 | Plagiodera ..... 11 
Chrysomelidae . . 5 | Hippuriphila.... 176 -| Plateumaris .... 34 
Clytra eee So Eispellan RENS: 262 | Plectroscelis..... 187 
Clytrinis ke SØ NDS PINE NEEE se 20 Podagrica...... 183 
Colaphus ...... 115 | Hydrothassa.... 132. | Prasocuris ..... 135 
Crepidodera .... 172 | Hypocassida.... 277 | Psylliodes...... 251 
Criocerini ...... 41 Labidostomis ... 53 | Pyrrhalta ...... 152 
Crioceris FE 43 | Lamprosoma.... 92 |! Sermyla........ 158 
Cryptoce palm AES Barra 281 | Sermylassa..... 158 
Cryptocephalus.. 60 | Lariidae ....... 279 | Spermophagus .. 280 
Cryptostoma.... 261 Fermat ko 45 | Sphaeroderma... 244. 
Cychcar res RES ES ET TO Ceri se 42 |! Thyamis ...... BEDS 
Derocrepis mee 171 JT gh PRESSE NANSEN SENER og 117. | Zeugophora .... 48 

BDiboharreRee 249 | Lochmaea...... 147 ; 

"2. Arter og Varieteter. 

Side Side Side 
aeneum. 5.5. 122 affims (PS) KØBE analis NR 101 
eros; RR 192 UMD E TA NRE 160 anchusae....... 241 

affinis (PIO eee AO amber 186 | antiqua ........ 26 



Side 

appendiculata 5) 
RBLS. LE KER 146 
aquatica .::1:.. 25 
aridella … 5323597 192 

ATTU SA RE 190 

armoraciae 

(Phaed.).. 139 

armoraciae 

(Phyll.).. 208 

armoraciae (Plag.) 116 
arundinis....... SØ 

asparagi ....... 44 
asthmatica...... 218 
atomarid : 2:71) 284 

atra (Phyll.).... 214 
atra (Hisp) .... 262 
atricapillus ..... 233 
atrielluste 7 234 

atrocoerulea..... PVS 

atrovirens ...... 132 

aftenuata ..…:….: 254 

ALLER SN 2 DE 133 

URAS SEE ESS VE 179 

GE ISS Er SEER 180 

aureolus ..:.... 66 
AURA fan 59 

ballotae 5: 243 

beccabungae .... 136 
3 5) 1410) 109 TE BE Nee RER 2T 

bidens ses rap 23 

biguttatus ...... 76 
bilneatus 577809 
bipunctatus ..... 76 
bothnicus ...... 78 

bråccata ss: 38 
brassicag : 2.2: 209 

brevicollis...:. : 200 
brevicornis ..... 30 

brunned 2.5.3 42 

brunneus ...... 238 
brunsvicensis ... 105 
calmariensis .... 156 
capreae::...... — 148 
cardui (Sphaer.) . 244 

281 " cardui (Sperm...) . 

= 

397 

Side 

Carnmfexuos 2 ER 99 

castaneus ...... 238 

CEFASK EN re DENE 5) 

cerealisår 22 110 

chalcomera ..... 260 

chamaenerii: .... 202 

ehmensis ne 288 

SERIOMS RE RER 179 

chrysanthemi ... 185 
chrysocephala ... 254 
chrysopus...... 84 
Cinere ds rr 34 

cisti (Sperm.) ... 281 
cisti (Bruch.) -.. 286 
Clavipes sr rs 93 

Clericus': se TÅ) 

cochleariae .-... 138 

Coerulea 5. ES 217 

Collare= rs ED 121 

CONNIE ere 189 

CON AUS sr 138 

Concolor ES AE 93 

Confusa rs 191 

consimilis...... 39 

consobrina:..... 197 

cordigers ere TS) 
CON BE SE 70 
crassipes....... 22 

Crataegi 2232 0. 149 

OPIstu la 14 25 

cruciferae ...... 213 
Careullata > LE 260 

(iD) KL RE er SSD F25M 

el pr eu [21 
CUFbSTE rs 3 15 

CUS FARE RENSE 236 

cyanea (Gyn.)... 58 
cyanea (Chalc.).. 180 
cyanella (L.)…... 46 
cyanella (A.):.... 218 
cyanella (L.).... 46 
cyanoptera ..... 205 
cyparissiae .:... 216 
Dane 145 

decemmaculatus -. 

Side 

decempunctatus .. 78 
denfata rss eN 23 
dentieolis ren 273 
dentipes- (Ch.) .. 189 
dentipes (D.)..... 25 
depressiuscula .. 250 
diademata...... 214 
disco OT Ar 38 
dSCOlOF 2 35552 39 
distinguendus ... 73 
dulcamarae ..... 259 

duodecimpunctata 45 
duplicaia 7. 105 
CO ERE EEN 243 
Engstrømi...... 201 
Enøstrøml es 3. 200 
(40 (2) ESKESEN ERERR £5 
Erichsoni 2-1. 47 
Erehsonrss 47 
euphorbiae ..... 218 
exclamåtionis ... 209 
eXIZUUS :.:..... 81 
exoleta es 1575 
exoletuse es ER 230 

fastuosa- (Chr.).. 108 
fastuosa (Pil.)... 278 
femoralis KS 230 
FernIca Er. MEE 32 
Fergussoni ..... 154 

ferruginea: 23%; 173 

flaveolas 269 
flavicollis: 2. 49 
Nileyilabris ERE 68 
flavipes (Cr.) :.: 75 
flavipes (Lup.) .. 165 
flavipes (Lema).. 47 
flexuosa Er SE 210 
fontinalis 2. MAS 
frenatus: re 79 
frontalis- (Z.).... 49 
frontalis' (Cr) RSS 
fucatar ARR 102 
fulyicorniss rer 179 

Fulvasss SE 87 
fuscicornis FAE 184 



fusiformis...... 
Ganglbaueri .... 
geminata....... 
slobosa HR 
goettingensis.... 

sracilis (FJ) 
gracilis (Cr.).... 
sramimis sees 
granaria 
grisescens 

gypsophilae..... 
haemoptera..... 
halensis 
hannoverana .... 
Mme bømes AFTES. se: 
hemisphaerica. . . 
FIG KIS RER ERE 

humeralis KE: 
hydrocharis ..... 
hyoscyamm se 
hyperieree sEe 
hypochoeridis.... 
immaculatus .... 

impressa....... 
mterrupta nere 
infeseclus Ed: 

jacobaeae Er 

FINNER Sr TS 

Aevis S ERE NE 

lamina 

languida tu: 3: 

laticollis (Ph.) .. 
laticollis (G.) ... 

». lemnae 

LEDT A UK SSESEE e 

lieherngs SKARE 

| rr OASE ar ET, seek, 

limbata (Chr.) .. 
limbata (DI) SÆR 

AS ArS: ass SAN 

lineola 

ak Fe MS EK, 

s) Tel ;ø oe Hm) Her Ea 

398. 

Side 

HIPILKAN SE ES Fra SEOKE 126 
longicornis ..... 164 
longimana ...... ze DÅ 
KOS SEE 282 
luridus FE PSA 
luteicornis MAZE 285 
luteola (G.) .... 155 
luteola (Ps.).... 258 
lutescens....... 216 
hycopi seer 236 
Lyt ses ren 200 
majuscula ...... 246 
Malinowskyi .... 32 
Mannerheimi ... 191 
mMarcida 257 
margaritacea.... 275 
marginalis (Chr.) 99 
marginalis (Br.) . 
marginata (D.).. 27 
marginata (Chr.). 100 
marginella...... 134 
melanocephala .. 146 
melanocephalus . 233 
melanopa ...... 48 
menthastri...... 110 
menyanthidis.... 32 
mercurialis ..... 183 

merdigera SKÆR 
merdigera ...... 43 
MICGANS Es res SÅ 
MImMOosSaEs SE 287 
MUN FUS FEKS 87 

Modeeri re 176 

More mee 79 
MUrraea,. RS reR 268 

muscorum...... 182 
muticar 5 RS EST UD] 

MAPLE SAT SES gvere 256 
Nastuntirs ss SEE 235 

nebulosa....... 269 
nemorum ...... PAN! 

IGEN. 2 Maren 241 
nigerrimus ..... 240 
MS KAR AES RAN 38 
NIPTIDESNR RER LS 

nigritulae se 
nigrofasciatus . 
MIL ØN SNS SSR 

ogs ve wide 

nymphaeae ..... 
oblongae eee É 
ODSCUr rs SSR 

obtusata re 

occultans ...... 

ocellatuss 

ochripes RER 
ochroleucus (Cr.) 
ochroleucus (L.). 
oleracea ....:.. 3 

an ere testes 

pallida ....... É 
pallifrons 

palustriss 4 

Panzeri Ree 
parvulus (Cr.) .. 
parvulus (L.) ... 
pellucidus ...... 
phellandrii 
PICiCeps ERE 
picmas ere 
|o) Va) HERRER EY 

a day ler Teinle 

pinicola Rg 
PiSlERE 5 SEE 

pisorum 
Plutus; 555% SE 

polita 
polygoni ....... 
pomonae....... 

populi (Cr) FRE 
populi (M.)..... 
Power rs 



Prasmnad 2". LÆS: 
pratensis;: 2 .457% 
pubescens...... 
puncticollis ..... 
punctiger 
pusilla (G.) .... 
pusilla (H.) .... 
pusillas (Cr) 
pusillas (15). 
Pryser: 
pygmåeus 1 i 
quadrigemina ... 
quadriguttatus . . . 
quadrimaculata . . 
quadripunctata . . 
querceti 

quercetorum .... 
quinquepunctata . 
KØD HARER. 
rubi 
rubidum 

rubiginosa...... 

rubiginosus..... 
ATT LLLE NT ene esesRe 
rufipes: (Cr) 
rufipes (Ph) 25% 
rufpes (DD) 

Filfipes: (1.) 22:55, 
rugulosa (Chr.) . 
rugulosa (D.)... 
ye ye NRA 

srusticar (PL) rr 
zustica (MM)... 
ise (GG) 
sagittariae (G.).. 
sagittariae (D.).. 

Sahlbergi 
sålfcariae 255. 

saliceti (M.) .... 

"Agelastica CJ Er vr BE AT te Fa SRRERlSER 
" Aphthona cyparissiae Koch ….. 

- 

399 

Side Side 

salen fl) Fre] 08 "E thalassind "23, 29 
SANEIRAER WE 58k Thomson se 76 
SANMIE ARSSR: BOSS HD aks se CE 130 
SARTRE VS: 149 tomentosasse 34 
sanguinolenta transyveksar se. LØS 

(ERR RO tre mude 120 
sanguinolenta tridentata re 55 

(Cass) SØ TÆRET ISS ENIS. 47 
sans umolenus 706 hummer 50 
sanguinosa ..... PUDE EY NAG 35: 30 
scutellaris...... 0 undulata ise 212 

seller PPP EVAN ANS: sr AL 107 

semicoerulea.… 7190 variegatus ….... : 13 

semicuprea ..... 325 | venus 5. 219 
SØDIERIKLONIST SK SÅÆTE HEVERDASEL 5. 352 230 
SErICe are KE EST Es veromeders 139 
Seed REE SFs 38 VErsIcOlO FS 575 116 

SELICSUS ENE 67 versicolorea 3 

SEX PINE USE 71 bek DE 270 
SInIple rs RER SR VID UT NI 3. 1 52 
SS I4,9 70) 10 PERU VE SEE PAN OL HREPI ENTEN SIS: 30 130 
SOPMde rs AES 115 |" vigintipunctatum . 122 
Sparsami eee SK VILOSS 5 5.53 286 
splendida"-2— ZAGA vi minalises sr: 124 
staphyleas msn KOST vre IS ESS 267 
Sub He med SFT KS PITIAISSIMA…. : PAT (0 
subspinosa ..... SOE baviridula  ESE LIS 
STEMMES ANE BØGER EVE la ene re 131 

sutnralkist (Fod) 40 FSvittata (Ph) 5525210 
suturalis (Long.). 235 | vittata (Cass.)... 276 
sufurellas 23 vitale (PIL) FTESØSNS 
fabidus ze 230 tviffatus re TÆT! 

HED IIS ERE PPS Vitara 22 

famaricis 2:39. POTE years 30 

(IT ETS ] FØRE SØREN 143 | vulgatissima .... 129 
fene las sees 157 Wasastjernae ... 81 

festaceums se 244 Waterhousei.... 243 

Festacegns 3. 245 |! xanthomelaena .. 155 

tetrastigma ..... 209 

secarver 

Side | Side 
350 | Aphthona nonstriata Goeze... 360 
360 Bromits -obscurus- FE 320 



Bruchidius obtectus Say..... 
Camptosomata mer eee 
Cassida denticollis Suffr. .... 

flaveola. Thunb. .... 3 

margaritacea Schall... 
MUR HS EDR 

— nebulosåa 317.00257 

nobilis L. 

—  rubiginosa Mull, .... 
VII AI SEERE EASER 

- Cassidini 

Chaetocnema. concinna Marsh. 

Chrysochloa rugulosa Suffr.… . 
Chrysomela analis L. ....... 

ed ske ke ET fave Te tel er 

SEE EO RE EET Ft TJENE EDER] 

— brunsvicensis Grav. 

— fastuosa L....... 
graminis L. ..... 
goettingensis L... 
haemoptera L.... 
hyperici Forster . . 
limbata F. ...... 
marginalis Dft.... 
menthastri Suffr.…. . 

sanguinolenta L..- 
— staphylea L...….. 

varians Schall... . 

Chrysomelidae SE 
Clytra 4-punctata L......... 
Clytrini 
Colaphus Sophiae Schall. 
Criocerini 
Crioceris asparagi L....... å 

-12-punctata L...... 

Cryptocephalini 
Cryptogep Bane aureolus. Suffr. 

bipunctatus L. 

coryli L. 
Mone 

serjceus rr 
vittatus F. ... 

CY SLe NS EE EE SERED 
Dibolia occultans Koch 
Donacia. aquatica L......:.. 
he bicolora Zschach.... 

370 
369 
367 
353 
226 

"Hispini ; 
Hydrothassa aucta Fabr...... 

Donacia cinerea Hbst. ...... 

clavipes Fabr....... 
crassipes Fabr...... 
marginata Hoppe... 
semicuprea Panz.... 
simplex ”Fabrs see 
versicolorea Brahm. . 

BDonacini SAS DA PE EAER 
Galeruca laticollis Sahlberg . . 

pomonae Scop. :... 
tanaceti EL. ER 

Galerucella' lineola Fabr. .... 
nymphaeae L.... 
viburni Payk. 

Galeri 525 DEERE 
Gastroidea polygoni L..:.... 

viridula Deg. .... 

Gynandrophthalma cyanea Fabr. 
Haemonia appendiculata Panz. 

— mutica Germ. 
Haltica oleracea L.......... 

quercetorum Foudr. .. 
Halti Ain es SEE 
Hermaeophagå mercurialis Fabr. 
Hfispellaatras EL 325, SSÆREE 

marginella L.... 
— hannoverana Fabr. 

Hypocassida subferruginea Schr. 
Labidostomis humeralis Schn.. 

longimana L.... 

Laras pisorum EA sa 
Bariidae 5 EEN 
LEmatcyanelkae en Er re 

melanopa k. SK Æ BEDS 

merdiger rese 

Lochmaea capreae L........ 
— suturalis Thoms. .. 

Longitarsus echii Koch 
exoletus er re 
luridus Scop. .... 

puncticollis Curt. ..... : 
Eilioceris Il Scop re 

362 
melanocephalus Deg. 362 



Fonsitarsus. MIGer 
—= fabidus "Fabr: 1 

Mantura chrysanthemi Koch. . 
ODS AG yl 
— rustica L. 

Mefasoma aeneumL:2: 125 
— collare L 

=—= cupreum Fabr..... 
SEE POPE REE 
FEE såliceti Wejse 
— tremulae Fabr..... 

Mniophila muscorum Koch... 

Phaedon armoraciae Th...... 
fer RE cochleariae Fabr 

Phyllobrotica 4-maculata L... 
Phyllodecta atrovirens Corn. . 

— laticollis Suffr.. 

SER tids" Sur rEE 
SEE, Vitell mas Es: 
—— vulgatissima L. .. 

Phyllotreta armoraciae Koch. . 
== afra Fa Dre Se 
== eruciferae Goeze. . 
— nemorum L 

S= mieripes "Faber 

Side 

362 Phyllotreta nodicornis Marsh.. 
361 — øehripes Cir seR 
SE2 == tetrastigma Corn. . 

352 == undulata Kutsch. . 
353 GR SØG D ED E E) BE 10) RER er 
S32 FS vittula Redtby me 
333 Phytodecta olivacea Forst. ... 
332 FE 5-punctata Fabr... 
332 FE Aulipes Fabers ne. 

333 Sr ea S HE SER 
332 | Plagiodera versicolor Laich .. 
351 | Plateumaris affinis Kunze ... 
344. | — braccata Scop.. 
344 | Podagrica fuscicornis L…..…. 
351 "Prasocuris' junci Brahm...……... 
339 | == Phelandruis ES 
340 | Psylliodes affinis Payk....... 
339 — attenuata Koch.... 
338 Re Chrysocephala lee 
339 SE dulcamarae Koch. . 

358 — Mapinkabes se 
359 | Sermylassa halensis L....... 
359 | Sphaeroderma testaceum Fabr. 

357 | Zeugophora flavicollis Marsh.. 
359 

Rettelser. 

Side 52, Linie 9 og 6 fra neden: Clythrini, læs: Clytrini. 

Side 101, Linie 5 fra oven: Korsblomstrede, 

blomstrede. 

læs: 

Victor Hansen: Bladbiller m. v. 26 
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